
Zápis z jednání BaD komise ze dne 23. května 2018,

které se konalo V Pizerii Luigi na Březových Horách

od 17.15 hodin.

PŘÍTOMNI: Vladimír Srnka- předseda komise

Vladimír Pechar- ělen komise

Milan Hrudka— člen komise

ing. Petr Magera- člen komise

ing. Jan Mára- člen komise

Nepřítomen Roman Fadějev- člen komise

Omluvena ing. Zuzana Stěrbová— koordinátorka komise

1. ZAHÁJENÍ

Předseda komise přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že je

komise usnášeníschopná (5 členů)

2. VOLBA ZAPISOVATELE A OVEROVATELE ZÁPISU

Zapisovatelem byl navržen Vladimír Srnka a ověřovatelem Milan Hrudka.

Hlasování:

Pro 5, proti 0, zdržel se O

3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU

V bodě 4 byl změněn z „ Informace koordinátorky Z MěU“ na „ Informace

Milana Hrudky z jednání o opravě a nových parkovacích místech V ulici

gen. Kholla“

Hlasování:

Pro 5, proti 0, Zdržel se O

4. INFORMACE Z JEDNÁNÍ O ROZŠÍŘENÍ PARKOVÁNÍ v ULICI

GEN. KHOLLA

Tato oprava měla proběhnout V loňském roce. V současné době se

připravuje projekt. Práce se rozdělí na etapy. Parkovací místa se měla dělat

pro obyvatele okolních domů. Na návrh Milana Hrudky se zvýší počet

parkovacích míst na maximální množství, aby zde mohli parkovat i

obyvatelé okolních ulic např. Okružní, Ostravská. Těchto ulicích není

možnost vybudovat další parkovací místa.



Usnesení: Komise doporučuje zahájit přípravy a realizaci projektu opravy

a vybudování nových parkovacích míst v ulici gen. Kholla. Komise

požaduje, aby byla písemně informována o průběhu přípravných praci a o

termínu zahájení. Bylo by dobře, kdyby byl zástupce komise i nadále zván

na další jednání .

USNESENÍ 34/2018/BDK

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se O. Usnesení bylo přijato.

5. ZMĚNA NÁZVÚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK MHD

Byly projednány navrhované změny a komise navrhla některé změny

názvů zastávek. Výsledek jednání v příloze.

USNESENÍ 35/2018/BDK

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato

6.DISKUZE

—Komise má navrhnout ulice, které by se měly V příštím roce opravit.

- Obchvat města, připravuje se Výkup pozemků.

- Předseda zpracuje seznam usnesení z celého funkčního období komise ,

která dosud nebyla vyřešena , nebo komise nezná výsledek a pošle ho na

město k vyřízení.

7.ZÁVĚR

Předseda poděkoval přítomným a ukončil jednání komise. Další jednání

komise se uskuteční V pondělí 25. června 2018 od 17.15 hod v Pizerii

Luigi náměstí Hynka Kličky na Březových Horách

Zapisovatelzápisu VladimírSrnka.........„..........................

Ověřovatel zápisu Milan Hrudka

Na Březových Horách dne 7.června 2018

Vladimír Srnka předseda komise




