KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 20 OLOMOUC – POVEL
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č.2 /2017 ze dne 8.2. 2017

1. PREZENCE :
Přítomni: pan Popelák, pan Jančík – tajemník, paní PaedDr.
Žáková, paní Mgr. Žůrková, paní Matysová, paní Mgr. Batlová, pan
Nykodým, pan Stavinoha, pan PhDr. Machalíček
Nepřítomni: paní Janečková, paní Horáková, pan Mgr. Rak
- omluveni
Hosté: PČR pan Hrbata, MPO pan Spáčil
2. JEDNÁNÍ :
Po zahájení a přivítání všech přítomných pan tajemník komise
sdělil, že je komise dle bodu č. 10 Jednacího řádu KMČ v počtu 9
přítomných členů usnášeníschopná.
3. Sběrová sobota: Dne 1. dubna 2017 proběhne na našem
sídlišti sběrová sobota. Kontejnery budou přistaveny na rohu ulic
Lužická – Sienkiewiczova, dále na rohu ulic V křovinách –
Schweitzerova od 8 do 12 hodin.
4. Velkomoravská ulice upozornění: Od 27. 2. 2017 do 30. 6.
2017 se na Velkomoravské ulici bude opravovat druhá polovina
mostu přes Moravu.
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5. Vodorovné dopravní značení: obnova vodorovného
dopravního značení (vyznačení parkovacích stání, bílé čáry, – dříve
bylo, již dlouho neobnoveno - údržba): v ulicích Nešporova proti
domu č. 1 – 13, Sienkiewiczova na straně u parčíku, Lužická na
straně k hřišti, Janského 2 – 6 za domem i u pošty. Obnova tohoto
značení měla proběhnout v roce 2016 od 3. 10. – kvůli zhoršenému
počasí na obnovu značení nedošlo. Už zde stály i dopravní značky,
které byly následně odvezeny.

6. Vodorovné dopravní značení nové: Ve vnitrobloku
Jeremiášova 12 - 16 požadujeme nové vodorovné bílé značení
parkovacích stání a současně žluté klikaté čáry u popelnicového
stání. Současně žádáme o zvětšení žlutých klikatých čar u
popelnicového stání před domem Nešporova 13 na celou šířku. Zde
jsou tři kóje na popelnice, ale jen u prostřední je žlutá klikatá čára.
Vozidla, zde stojící, brání odvozu odpadů z ostatních dvou kójí.
Dále na ulici Jeremiášova 16 žádáme o obnovení vyznačení
nástupní plochy požární techniky.
7. Oprava podchodu Fakultní nemocnice: Od dubna do srpna
má probíhat rekonstrukce tramvajového podchodu Fakultní
nemocnice. KMČ žádá o odpověď, zda bude po dobu rekonstrukce
možno procházet podchodem na zastávky tramvají, do fakultní
nemocnice a na zastávku městských, příměstských a dálkových
autobusů na druhé straně Brněnské ulice za podchodem.
Příští schůze KMČ 20 dne 8. března 2017 v 18. hodin v DDM
Janského.

Zapsala : PaedDr. Sylva Žáková

Schválila : Ivana Janečková

