Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
1.7.2015
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 1.7.2015 v zasedací místnosti Klubu
důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni:
Ing. Karel Šimša, Mgr. Ilona Andrýsková, Mgr. Jiří Čamach, Mojmír Hloušek,
Svatopluk Losert, , Mgr.Pavel Mezulánik, Jiří Smékal, Ing. Vlastimil Podracký,
Mgr. Martin Přerovský, Ing. Dagmar Reichová, , Ing. Miloslav Stankuš.
III. Hosté
Nebyli
IV. Schválení zápisu z minulé jednání
Předseda nezjistil námitky k zápisu z minulého jednání. Zápis byl schválen.
Ověřovatelem zápisu byl stanoven Svatopluk Losert. Zapisovatelem byla
stanoven Ing. Miloslav Stankuš.
Hlasování: ano 9 členů, hlasování se zdržel 1.
V. Rozhodnutí členů komise
VI. Otevřené body
K otevřeným bodům z minulých jednání se komise vrátí po prázdninách.
VII. Nové záležitosti:
Ing. Stankuš připravil doporučení k omezení hluku /sečení trávy/ v neděli
ve znění, které bylo přečteno a toto doporučení bude v nástěnkách
vyvěšeno samostatně.
Hlasování: ano 11členů nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval
proti.

V rámci rekonstrukce žst.Olomouc bylo povoleno zvláštní užívání místní
komunikace v ulicích Dr.Milady Horákové, U ambulatoria v Olomouci a to
v době od 28.6.2015 do 19.9.2015. Předseda komise zjišťoval na odboru
dopravy podrobnosti a bylo mu sděleno, že k současnému uzavření obou ulic by
mělo dojít pouze ve velmi krátkém časovém úseku (jeden víkend- v průběhu
prázdnin - instalace zábradlí na mostě). Komise prosí městskou policii o
shovívavost při řešení uzavírkou vzniklých situací.
VIII. Úkoly
Na ulici Ostravská v úseku na Hodolanském mostu jsou značně přerostlé
stromy, které brání bezpečné chůzi chodců i jízdu cyklistů. Komise prosí
magistrát, aby byl prořez objednán neprodleně u TS Olomouc.
IX. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18:10. Příští jednání KMČ se bude konat od 17:30
hod,dne 2.9.2015 v zasedací místnosti Klubu důchodců na ulici Jiráskova č. 9.
Zápis vytvořil: :
Zápis ověřil

Ing. Stankuš Miloslav
Svatopluk Losert

Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

