KOMISE M^STSKÉ ^ÁSTI ^. 16 Nový sv^t
Zápis ze sch ^zky ze dne 12.10, 2010
I.

Zahálení

KM^ ^. 16 - Nový Sv^t se sešla na pravidelné sch^zce v 18.00 hod., dne 12.10. 2010
v místnosti v budov^ základní školy P^ichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
II.

Prezence

P^edsedkyn^ zahájila sch^zku.
P^ítomny byly následující osoby: Ing. Bc.Marcela Buiglova ( p ^edsedkyn^)
R^žena ^echáková
Xl‚rt.David Dohnal
Ing. B^etislav Kvapil
Stanislav Pazderka
Mgr. Isabela Pospíšilová,
Ivanka Weinertová
Nep^ítomni: Lubomír Faltynek
.
Hosté: p.Smékal (ul. Sudova), p.Miler ml. a st.(ul. P^ichystalova), p.Vaši^ek (ul.
Kanadská) a p. Mokrovics (ul. Kanadská) a dále zástupci POLICIE ^R a M^stské policie
Olomouc
III. Schválení zápisu zminulé sch^zky
P^edsedkyn^ p^e^etla zápis z minulé sch^zky. Zápis byl schválen v p^e^teném zn^ní
všemi p^ítomnými ^leny KMC.
IV. Otev^ené body
P^ítomní ^lenové komise byli seznámeni:
• s p^edáním plánu investic na rok 2011 za m^stskou ^ást Nový Sv^t na odbor
investic Magistrátu m^sta Olomouce.
^lenové komise požádali p^ítomné zástupce M^stské policie Olomouc a Policie ^R, aby
provád^ly kontrolu parkování na ul. P^ichystalova, nebo^ na této ulici v úseku od ul. Ru^ilova
po ul. Bo^ní parkují ve sm^ru k ul. Holické automobily.
P^i jednání vystoupili p^ítomní hosté s následujícími požadavky:
Pan Smékal požaduje vyzna^ení p^echodu pro chodce v ul. Sudova a to v míst^ k^ižovatky
ul. Sudova a Prichystalova. Dále upozor^uje na úzký vjezd do ul. P^
ichystalova z ul. Holické.
Zejména autobusy mají. problémy s najížd^ním do ul. P^ichystalova, kdy musí ^ekat než se
uvolní jízdní pruh v protism ^ru.

Pan Miler ml. upozor^uje na nevhodné vysázení r^ží u parkovacích záliv^ u základní školy
P^ichystalova, kdy p^i vystupování z vozidla osoby vystupují p ^ímo do záhon^ s t^mito r^žemi.
Vznesl požadavek, zda by zde místo r ^ží nemohla být zaseta tráva. Dalším jeho požadavkem,
ke kterému se p^ipojil i p. Miler st. byl požadavek na osazení dopravního zna ^ení na konci
ulice P^ichystalova. ( k^ižovatka ul. Prichystalova a ul. Rybá^ská) a to dopravní zna^ky „slepá
ulice” a „obytná zóna”. Dále upozor^ují na skute^nost, že na konci ul. P^ichystalova tr^í ze
zem^ hydranty a betonové patky ze základ^ VO - z^stalo nedokon^eno po rekonstrukci ul.
P^ichystalova. Dále upozor^ují na skute^nost, že si n^kte^í ^idi^i motorových vozidel králi
cestu sm^rem kul. Dolní novosadská kolem p ^e^erpávací stanice umíst^né na konci ul.
P^ichystalova a to p^es polní cestu k ^ece Morav^. Požadují, aby se touto v^cí zabýval odbor
dopravy Magistrátu m^sta Olomouce a osadil zde p ^íslušné dopravní zna^ení.
Pan Vaši^ek a p. Mokrovics upozor^ují na nutnost od^ezání zbytku trubky tr ^ící z chodníku
v k^ižovatce ul. P^ichystalova a Kanadská, která zde z ^stala po odstran^né dopravní zna ^ce.
Oba pánové dále vznesli dotaz a to, zda bylo nutné v této k^ižovatce, ale i v k^ižovatce
P^ichystalova a Pittsburská umístit dopravní zna^ku „st^j dej p^ednost v jízd^”, když p^ed
rekonstrukcí ul. P^ichystalova zde byly pouze dopravní zna ^ky " dej p^ednost v jízd^". Další
jejich p^ipomínka se týkala ukon ^ené rekonstrukce ul. P^ichystalova. V pr^b^hu této
rekonstrukce došlo k poškození chodníku a komunikace v ul. Kanadské ( nap ^. propadení
v n^kterých místech), což bylo zp^sobeno parkováním a ježd^ním t^žké techniky ( byla
p^edložena fotodokumentace), a proto požadují jejich opravu. Totéž se týká i parkovišt^ p^ed
obchodem s potravinami „Prejza” .

Nová záležitost
^lenové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) MmOl, odbor stavební, odd^lení výkonu státní správa v doprav^ zaslal rozhodnutí ze dne
14.9. 2010 pod ^.j. SMO1/OPK/79/3824/2010/Nan, kterým povoluje zvláštní užívání
místní komunikace v ul. Sudova 11, v Olomouci, chodník z d ^vodu rekonstrukce
p^ípojek RD od 14.7. do 14.8. 2010.
b) MmOl, odbor životního prost ^edí, odd^lení pé^e o zele^ zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání ve^ejné zelen^ zábory a výkopové práce havárie vodovodního ^adu
Sudova 18, Olomouc (od 21.9. 2010 - do 30.9. 2010) ze dne 29.9. 2010 pod ^ j.
SmOl/ŽP/ 55/ 14171/2010/Jar.
c) MmOl, odbor životního prost^edí, odd^lení pé^e o zele^ zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání ve^ejné zelen^ zábory a výkopové práce - umíst^ní stavebního za^ízení
- kontejner WC - TOI, oplocený skladový prostor, P^ichystalova za ^. 71b,c Olomouc (od
4.10. 2010 - do 30.11. 2010) ze dne 29.9. 2010 pod ^ j.
SmOl/ŽP/55/ 14259/2010/Jar.
V Y Program p^íští sch^ze
e

Projednání došlé pošty.

VII . Ukon^ení
P^edsedkyn^ ukon^ila sch^zku v 19.00 hod. Další sch^zka se bude konat dne 9.11. 2010
v 18.00 hod. v místnosti v budov^ základní školy P^ichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvo^ila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

