Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 5. 1. 2015
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:

1. Zahájení schůze
2. Připomínky ze strany PČR a MPO
3. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 1. 12. 2014
4. Připomínky ze strany veřejnosti
5. Různé

Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30
2. 2.1. Připomínky ze strany PČR a MPO – žádost o kontrolu pohybu vozidel u prodejny
Mounfield, kde byly osazeny dvě kovové zábrany. Někteří řidiči toto nerespektují a objíždějí
zábrany přes trávník a chodník.
2.2. Žádost o pomoc ze strany PČR a MPO při řešení situace v souvislosti se zrušením
přechodů pro chodce na ul. Střední novosadská. Žádáme o umístění mobilního měřiče
rychlosti v dané ulici v blízkosti Střední polygrafické školy, kde je velký pohyb studentů a
také o umístění figuríny strážníka, která může pomoci v dodržování rychlosti.
3. Vyřízené podněty ze schůze 1. 12. 2014.
3.1. Poděkování členům KMČ za umístění překážky k vjezdu na chodník u obchodu
Mountfield.
3.2. Aktualizace vývěsní skříňky KMČ na ul. Špálova. Byla po získání klíčů aktualizována.
4. 4.1. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti.
4.1.1. Zástupce občanů se obrátil na členy KMČ se žádostí o podporu požadavku na
zrušení hřiště na ul. Werichova. KMČ tento požadavek obsažený v petici občanů již podpořila
na minulé schůzi dne 1. 12. 2014. Předsedkyně informovala o připravované veřejné schůzi
k této petici. Občané budou informováni o termínu.
4.2.1. Písemné připomínky: dotazy na důvod zrušení přechodů pro chodce na ul. Střední
novosadská. Předsedkyně informovala o odpovědi z Odboru dopravy. O jejich zrušení rozhodl
Dopravní inspektorát Policie ČR, který již několik let apeluje na skutečnost, že velké
množství přechodů pro chodce na území města nesplňuje normové parametry a jsou
nebezpečné, jelikož jsou příliš dlouhé ( ČSN povoluje max.délku do 7 m). Chodec dlouho
vystaven nebezpečí střetu s projíždějícími vozidly. Dále nejsou osvětlené samostatným
intenzívním světlem za snížené viditelnosti a řidič pozdě reaguje na chodce, který vstupuje do
vozovky. Policie postupně tyto přechody ruší.
Tuto informaci doplnil pan primátor A. Staněk, který sdělil, že dne 13. 1. 2015 se bude
problematikou přechodů v Olomouci zabývat RMO a budou vybírat ty, které by mohly být
přednostně zařazeny do plánu realizací.
Člen KMČ G. Dimmroth informoval o zřízení webové stránky – www.chcemeprechody.cz,
kde mohou občané získat další informace.
5. Různé.
5.1. Předběžný termín konání tradičních Povelských slavností 12. 6. 2015.

Příští jednání KMČ č. 15 se koná 2. 2. 2015 v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.

Zapsala: PhDr. Alena Adamíková

