Kmc20_0602

Zápis ze schůze KMČ POVEL za únor 8.2.2006
presence:

Žůrková
Jančík
Diviš
Maceják
Musilová

Dosoudilová
Augustin
Kadlec
Živělová

za MP: Rampa
hosté: Polák, Jeremiášova 11

Omluveni: Vlach, Obšel
Nedostavili se: Příborský, Machaličková, Svrchokrylová
Program schůze:
1/ MP: p.Rampa byl požádán o spolupráci s TSMO, aby byly chodníky bez ledu, aby byly
schůdné i pro starší osoby (valy u silnice). MP spolupracuje s komisí na umístění
zpomalovacích prahů do ulic Lužická, V Křovinách a Jihoslovanská a dále dopravní značky
zákaz stání do ulice Kischova kvůli odvozu odpadů a z bezpečnostních důvodů pro hasiče.
K Videoprivátu navrhuje dát značku zákaz zastavení pro nepřehlednost křižovatky. Dále
požadujeme zjednosměrnění ulic na vjezdu do sídliště: Nešporova, Holečkova,
Sienkiewiczova. Dále MP upozorňuje na skupinu zlodějů kol od automobilů.
2/ Novinový stánek, který je zdevastovaný a stojí téměř na pozemku školy Heyrovského u
vchodu do Vodníčku patří městu. Tento stánek se stává nocležnou pro bezdomovce, kteří pak
v noci straší kolemjdoucí. Komise žádá odstranění.
3/ Investiční akce pro rok 2006:
a) vloni se dělal průzkum využívání dětských pískovišť a maminky si vybraly 6 hřišť.
V registru schválených investičních akcí nám chybí realizace alespoň některého
hřiště.
b) Důvodová zpráva Chodníky 2006 – výběr akcí: Komise nesouhlasí se stálým
odsouváním z realizace chodníku s cyklostezkou Brněnská-Jánského (skupina C č.
23) Není nutno realizovat chodník celý tj. od Brněnské až téměř k DDM Jánského.
Nutné je vyřešit svah za autosalonem. Je tam vydupaná tráva v šíři několika metrů.
Z těchto míst bahno stéká do kanálů na parkovišti pod svahem. Kanály se zanášejí
a automobily stojí v několikacentimetrovém blátíčku.
c) Komise navrhuje výstavbu zastávkových zálivů na Schweitzerově ulici (zastávka
U Kříže). Autobusy zastavují téměř v křižovatce na vozovce. Alespoň zastávku č.
16 přesunout na Slavonínskou za roh. Tam je dost místa pro záliv. Na
Schweitzerové je velký výškový rozdíl mezi vozovkou okolním terénem
(zahradou).
d) Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Nedvědova.(org.4513 §3141 pol.6121 č.91): loni
jsme byli účastni rekonstrukce sousední jídelny na Heyrovského a
vzduchotechnika není tak tichá, jak by se dalo očekávat. Prosím zkontrolujte PD,
zda jsou ventilátory umístěny na stranu k bazénu nikoli na stranu k panelákům
H.Malířové, kpt. Jaroše. Jinak dejte opravit projekt.
4/ Host na schůzi si stěžoval na parkoviště u Billy na Jeremiášově ulici. V noci tam parkují
kamiony, nákladní auta i autobusy. Jedná se o obytnou zónu. Kamiony pak kolem 12-3
hodiny startují a odjíždějí. Ruší noční klid.
Zapsala předsedkyně D. Žůrková
dagmar.zurkova@email.cz tel.:585 431 871

