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Z odborných komisí
Bezpečnostní a dopravní (28. listopadu)
Komise se setkala s občany Hloubětína v Z Mochovská. Občané se zajímali o následujícími problémy:monost vybudování
světelné signalizace pro pěí v Poděbradské ulici u autobusové zastávky Sídlitě Hloubětín a v Kolbenově směrem ke hřbitovu,
měření rychlosti automobilů na Poděbradské, kontrola semaforu pro pěí v Poděbradské ulici u Staré hospody, monost
instalování semaforu na křiovatce Slévačská x Kolbenova, umonění obousměrného provozu křiovatky Poděbradská x Pod
Turnouvskou tratí, parkování vozidel na bývalém Vetikově náměstí a parkování vozidel na chodníku před Havanou
kolská komise (3. prosince)
Vedoucí ekonomického odboru Mgr. Daniel Rovan informoval komisi o celkovém návrhu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2002.
Návrh rozpočtu pro oblast kolství byl projednán jednotlivě s řediteli Z a M. Základní provozní potřeby včetně oprav kolských
zařízení jsou pokryty.
Komise doporučila Radě MČ Praha 14 schválit podmínky pro přijímání dětí do M ve kolním roce 2002/03 v následujícím
pořadí: 1) dovrení tří let věku dítěte, 2) děti samoivitelů, 3)oba rodiče v pracovním poměru, 4)bydlitě v Praze 14. Doporučení:
děti s odkladem kolní docházky (1) a předkolní děti matek na mateřské dovolené (2), pokud je volná kapacita.
Komise byla seznámena s předběným počtem dětí do prvních tříd Z ve kolním roce 2002/03, s předběným počtem dětí, které
odcházejí do Z z M Jahodnice, Pilská, Osická, s kapacitou jednotlivých kol a s termíny zápisu do Z a s termínem dnů
otevřených dveří v základních kolách naí městské části.
Komise se obrátila na Radu MČ Praha 14 s dotazem, jak je vyuit kolnický byt 4+1 v M Chvaletická, který byl uvolněn k 30. 6.
2001.
Komise ivotního prostředí (19. listopadu)
Vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení kampaně na úklid psích exkrementů (doporučila v kampani pokračovat i v roce 2002)
a informaci od vedoucí odboru ivotního prostředí a dopravy ing. Marie Veselé, e Rokytka je v oblasti Kyjského rybníka
zařazena do 5. třídy čistoty (stupeň A). Generel Rokytky neřeí kvalitu vody, ale zátopová území. Dále vzala na vědomí
informaci o rekonstrukci Broumarské ulice.
Bytová komise (12. listopadu)
Souhlasila s doplněním soupisu nejnaléhavějích případů ádostí o přidělení bytu z důvodu sociální potřebnosti o pana Miroslava
Zemana.

