KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis č.8 ze schůze ze dne 14.9. 2010

I.

Zahájení
KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 14.9. 2010 v jídelně Klubu
seniorů ( JALTA).

II.

Prezentace
Předseda zahájil schůzi. Přítomny byly následující osoby :
D.Sedláčková
D.Kundel
J.Vybíhal
Ing. L.Kunc
Omluveni: H.Skotáková, J.Procházka
Hosté : - p.Dokoupil, Hubáček Městská policie, p.Kamenčák PČR
- p. Konečný, p. Kosík, pí. Mačáková, pí. Kosíková, pí. Richterová, pí. Weberová,
pí. Horová, pí. Dvořáková, p. Dvořák, pí. Poštulková, pí.Konečná (všichni I.P.
Pavlova)

III.

Nové záležitosti
a) Připomínky občanů
- hosté si stěžují na nadměrný hluk, zvýšenou prašnost a nepřiměřenou rychlost projíždějících
automobilů v ulici I.P.Pavlova (od křižovatky Hraniční ve směru k Aquaparku). KMČ žádá,
aby Odbor dopravy celou situaci posoudil a doporučuje dříve požadované vyloučení dopravy
nad 3,5t z ulic Okružní a Hraniční. Tímto řešením se vozidla do ulice I.P.Pavlova a
k prodejním centrům nedostanou a budou muset použít nájezdy z dálnice.
- u točny tramvaje je poškozený kanál a hrozí nebezpečí úrazu. KMČ žádá opravu.
- před domem v ulici I.P.Pavlova 46 je poškozen nově položený chodník. KMČ žádá nápravu
v rámci reklamace stavby.
- členům komise občané ulice I.P. Pavlova a Vojanova projevují nesouhlas a protesty
s navrhovaným vedením tramvajové tratě ulicemi Vojanova a I.P.Pavlova. Toto vedení
tramvajové dopravy by negativně ovlivnilo hlučnost a zvýšené emise u dětské kliniky
a v uvedených ulicích. Rovněž by se projevilo snížení počtu parkovacích míst v obou ulicích,
jehož počet je i dnes nedostatečný. Ulice Vojanova má příkrý sklon a muselo by dojít
k velkým terénním úpravám. Pokud by došlo ke křížení tramvaje s ulicí Brněnskou na
Vojanovu obdobným způsobem jako křížení Brněnská-Hraniční, došlo by dalšímu stání
vozidel na semaforech a tím zvýšení hlučnosti a emisí v těsné blízkosti FN a sídliště pod
Brněnskou ul.. Řešení křížení ulice Brněnské nadjezdem by bylo enormně drahé

s nedostatečným prostorem od mostu venkovního dopravního okruhu nad ulicí Brněnskou.
Z tohoto důvodu by bylo vhodnější řešit mimoúrovňové křížení na křižovatce BrněnskáHraniční. Stávající vedení tramvajové trati v blízkosti prodejných center je pro občany
a životní prostředí šetrnější. Komise podporuje stanovisko a protesty občanů a žádá, aby
vedení tramvajové trati ulicí Vojanovou a I.P.Pavlova bylo z návrhu územního plánu
vyjmuto.

b) Dotazy, připomínky KMČ
-

c) KMČ bere na vědomí a bez námitek schvaluje
- písemné informace MmOl dle přílohy došlé pošty.

IV.

Program příští schůze
- Kontrola minulého zápisu
- Připomínky, návrhy, podněty členů komise, občanů a městské policie
- Projednání požadavků a oznámení magistrátu

V.

Ukončení
Schůze KMČ č.13 byla ukončena v 19:10 hod. Příští schůze se bude konat dne 12.10.
v jídelně Klubu seniorů na Jaltě.

Zápis vytvořil :

David Kundel …….. ………………………………………….
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