Zápis z jednání KM 22 – ep ín
ze dne 4.6.2007
Jednání se zú astnili: pp. Strouhal, Kunát, Mrákava, Dosoudil, paní
Hrbá ková, Grygárek Martin, Grygárek David za KM . Hosté: zástupci MP
Olomouc, RNDr. Bo ivoj Císa , Drahomír Vep ek,
1. Ob ané žádají informaci o harmonogramu prací následujících po ukon ení
stavebních prací na kanalizaci:
a) kdy bude provedena rekonstrukce vodovodního ádu, která následkem
rekonstrukce kanalizace vykazuje zvýšenou poruchovost.
b) kdy bude provedena oprava chodník zni ených stavební inností
c) kdy budou uvedeny do ádného stavu vozovky
2. KM byla vyzvána na minulém jednání ob any ulic Rubešova, ep ínská,
Svatoplukova, aby pomohla ešit stávající situaci na zmín ných ulicích. Jedná se
o provedení o išt ní vozovky od nános bahna v etn kropení vozovek. Dále
žádali ob ané o snížení rychlosti na 30km/hod. MP p islíbila umíst ní
preventivního radaru na základ požadavku KM . Zna ení omezení provozu
musí umož ovat dopravní obslužnost místních ob an . Ob ané op tn požadují
ú ast zástupc m sta – odboru dopravy na p íští sch zi KM . Z uvedeného se
nepoda ilo zajistit nic. KM žádá o nápravu.
3. Ob ané požadují po KM a MP zvýšený dohled nad provozem v oblasti
stavebních inností na ulicích ep ínská, Svatoplukova. Ob ané si st žují na
porušování dopravních p edpis osobami, které ve zmín né lokalit nebydlí.
4. P edseda komise seznámil leny s pr b hem setkání pana primátora Martina
Novotného s p edsedy 27 komisí m stských ástí. Této akce se zú astnil spolu
se svými nám stky, zástupci magistrátu,Technických služeb m sta Olomouce,
editelem a nám stkem m stské policie. Setkání prob hlo 31. kv tna 2007.

P íští jednání komise se uskute ní v budov ZŠ profesora Mat j ka dne
2. ervence 2007 v 18.30 hodin.

Miroslav Strouhal
p edseda KM 22

