ZÁPIS
ze schůze Komise městské části č. 11 – Tabulový vrch, Olomouc, konané dne
29.10.2009 v zasedací místnosti KMČ č. 11, Karafiátová 6.
Přítomni:JUDr. P. Titz, Ing. Petr Domácí, Ing. Vladimír Buk, RNDr. Zdeňka
Plachá. Nepřítomní členové komise byli řádně omluveni. Za občany z našeho
obvodu byla přítomná paní Haničáková H., Šimoniková Iva a Hanáková M.,
Zástupci Městské polici Olomouc se schůze nezúčastnili.

Zahájení: Předseda komise přivítal členy výboru, zástupce občané a konstatoval,
že výbor není schopen usnášení, takže projednávané dokumenty a požadavky
bude brát na vědomí. Věci, které je nutno vyžadují hlasování, budou projednány
na příštím zasedání KMČ.
1/Stanovisko KMČ k požadavkům přítomných občanů:Zástupkyně Společenství
vlastníků bytů v domě Foersterova č. 33 informovali členy výboru KMČ č. 11 o
problémech v okolí jejich bydliště.
a) V prvé řadě informovali, jak podle jejich zkušeností se osvědčil zákaz vjezdu
kamionů nad 12 tun přes Foerstrovu ulici. Je sice pravda, že zákazové značky
citelně omezily hluk projíždějících vozidel, ale řada kamionů zejména
z olomouckých dopravních firem si našla objízdnou trasu tak, že od Globusu
najíždí ulicí Pražskou, na kterou odbočí, objede bloky domů a kolem OD Timpo
ulicí přijedou na křižovatku u Pošty, kde odbočí doleva a pokračují dále. Tímto
způsobem se vyhýbají zákazovým značkám. Jedná se například o auta firmy
Autodoprava Volek, která tímto způsobem projíždí trasu z pískovny Náklo do
Presbetonu Bystrovany.
Vlivem tohoto jednání se propadají kanály u přechodu na ulici Kmochova
naproti Pizzerie u Žáby, protože tato vozovka na takovou. dopravu uzpůsobena
není
Rovněž příkazové značky na ulici Foerstrova směrem od FN jsou zarostlá a
nejsou vidět, což v několika případech způsobilo kolizi v dopravě.
Pokud se týká semaforů na blízké křižovatky nejméně čtyřikrát denně vypadávají semafory. O této situaci několikrát informovali Městskou policii.
Dále požadují, aby v ul. Kmochova bylo od prodejny nábytku, lékárnou a papírnictvím provedeno vyznačení parkovacího stání, rovněž doporučují prodloužit
interval pro odbočení vlevo u FN, kde kamiony často blokují dopravu.
Dále upozornili na poškozený chodník směřující z Kmochové na
Vozovku.Pokud se týká kamionové dopravy v tomto prostoru, navrhují, aby
jednotlivé křižovatky byly vybaveny kamerovým systémem, který jednoznačně
vyhodnotí jak se osvědčilo umístnění zákazových značek na ul. Foersterova

b/ Paní Hanáková M., bydlící v domě Jílová 31-39 požaduje, aby byla
kontaktována při budoucí opravě chodníků před a za tímto domem, aby se v čas
mohla postarat o vysazené květiny a keře.Rovněž požaduje o prořez keřů a
stávající zeleně včetně odstranění suchého stromu ,, lípa,,
2/Komise projednala a vzala na vědomí dohody o záboru veřejné zeleně vedené
pod číslem jednacím:
a/ Č.j.: SmOl/OPK/79/4336/2009/Št, ČJ.: SmOl/OPK/ 79/4185/2009/Št
Č.j.: SmOl/OPK/79/4165/2009/Št,
b/ Č.j.: SmOl/ŽP/55/15867/2009/Jar, Čj.: SmOl/ŽP/55/15611/2009/Jar
Č.j.: SmOl/ŽP/55/15221/2009/Jar, Č.j.: SmOl/ŽP/55/15345/2009/Jar
3/ Komise projednala a vzala na vědomí Důvodovou zprávu Technických
služeb MO, a.s. jakým způsobem bude prováděn zimní úklid komunikací a
chodníků. TSMOL, a.s. předpokládá že, úklid bude redukován asi o 90 km
chodníků a vozovek. Tato redukce vyplývá z nedostatku finančních
prostředků.Předkladatel návrhu doporučuje takové úpravy, aby zimní údržba
komunikací a chodníků nepřesáhla 21 milionů Kč.
4/ Komise projednal připravené návrhy na údržbu zeleně a chodníků. Jedná se o
chodníky na ulici Jílové za domy č. 21-29 a 31-39.
Dále se znovu projednával problém zdevastované nádrže na ulici V Hlinkách.
KMČ znovu podá návrh na likvidaci nádrže, nebo alespoň její zasypání a tím
odstranit nebezpečí úrazu.
Opětovně byl projednán stav současné zeleně na ulici Zelená, kde je potřeba
provést prořezání stromů a keřů, včetně opravy chodníku vedoucímu k domu
číslo 19.
Občané bydlící na ulici Foerstrová v domech č. 13,15,17, požadují úpravu na
parkovišti před jejich domy a prodejnou Albert a to vyznačením jednotlivých
stání.
Občané bydlící v domě Karafiátova 2, požadují aby bylo před jejich domem
zhotoveno stání na popelnice vzhledem k tomu, že v současné době stojí
popelnice téměř ve vozovce a brání tak bezpečnému vjezdu před dům.
Ke všem požadavkům byly zhotoveny fotografie a katastrální mapy uvedených
míst.
KMČ předloží příslušné žádosti včetně fotografií a dokumentace na příslušné
odbor SmOl.
Zapsal: JUDr. Přemysl Titz
předseda komise
Olomouc 3.11.2009

