KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18/Olomouc - západ
Zápis ze schůze 6/2008
Tento záznam je návrh zápisu, konečná podoba Zápisu 06/08 bude schválena na schůzi 14.7. 2008

I. ZAHÁJENÍ
KMČ/ 18 –pravidelná schůzka se konala
dne 9.06.2008 v Olomouci, MMOl. Hynaisova ul., místnost č. 20 v 16 hod.
II. PREZENCE
Schůzku zahájila předsedkyně doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.. Přítomny byly dále
následující osoby:
Mgr. Kamil André
Mgr. Miroslava Konečná
MUDr. Jarmila Koutná
Josefa Mankovecká
Milan Svozil
Omluveni:
Ing. arch. Michal Giacintov
Neomluveni:
Ing. Dušan Fürst
Mgr. Zdislav Havran
Hosté:
Za MMOl. : Mgr. Vladimír Puhač
Za občany: p. Chodora, pí Chodorová, MUDr. David, MUDr. Davidová, ing. Novotný
(Polívkova ul.); Dr. Novotná, pí Pospíšilová (Föersterova ul), p. Chladnuch
Městská policie:
Strážníci MP 157, 150
III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z MINULÉ SCHŮZKY
Všichni členové obdrželi návrh Zápisu 04/2008. Připomínky k Zápisu nebyly.
IV. KONTROLA ÚKOLŮ:
Splněné úkoly:
1. Zpevnění povrchu u domů Föersterova 24,26,28 tak, aby vozy mohly parkovat
v šikmých stáních – p. Pospíšilová a společenství vlastníků žádají, aby se situace
řešila a aby se toto dostalo do plánu investic na rok 2009. Na doporučení KMČ osobně
intervenovali u Ing. Michaličky. Ing. Michalička přislíbil Dr. Novotné a pí
Pospíšilové zařazení řešení situace do seznamu realizovaných akcí na rok 2009.
Končené rozhodnutí bude známo v listopadu. Úkol: zaslání Zápisů 04/08 a 06/08 na
Odbor investiční Ing. Michaličkovi/Ivanová/20.6.2008
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Otevřené body a nesplněné úkoly:
2. Pí. Pospíšilová také referovala o nedostatcích nově provedeného chodníku v těchto
místech a o nedostatečné péči města o zeleň v těchto místech. Dále KMČ doporučila,
aby chodník v případě že nebude městem dodělán – byl nakonec doopraven
z prostředků KMČ. Situace bude znovu projednávána v říjnu 2008, kdy se na
schůzi znovu dostaví Dr. Novotná a pí Pospíšilová.
3. Polívkova – řešení dopravní situace - Mgr. Puhač přečetl dopis pí Pospíšilové.
Vyzval přítomné hosty z ul. Polívkové, aby se vyjádřili k předloženému plánu a
současně návrhu řešení dopravní situace na ul. Polívkova a jí přilehlých ulicích. Dr.
David a p. Chodora po seznámení s plánem předběžně souhlasí s návrhem, ale
současně požadují zákaz průjezdu automobilů (nad 3 t), kromě dopravní obsluhy a
vozů TS. Jako výhodné se jeví, že takové řešení zjednosměrnění ul. Polívkové dovolí i
dovoz dětí do školy Mozartova.
4. Polívkova – firma TEPER, Polívkova č. 38 – Ing. Jiří Fischer upozornil na problém
předsedkyni KMČ mailovou poštou (91/08) a dodal fotodokumentaci (CD) k firmě,
která ač má rodinný dům kolaudovaný na kanceláře a bydlení – provozuje v objektu
spediční činnost. P. Chodora má veškeré záznamy o jednání s formou TEPER ze
strany občanů bydlících v Polívkově ul. Přestože druhá kolaudace objektu byla opět
na kanceláře – firmy obdržela výjimku na průjezd vozidel nad 5 t. Situace bude
projednána na bude rozhodnuto o dalším postupu na schůzi 14.7.2008.
5. Lešení ul. Erbenova x Palackého – situace zůstává stejná, v každém Zápise KMČ
žádá nápravu. Povolení lešení bylo vydáno do 4.5 a majitel si znovu požádal o jeho
prodloužení. Předsedkyně KMČ navrhla, aby na příští schůzi (14.7.) byla přizvána
Ing. Bujglová za stavebního odboru a aby situaci kolem lešení na zasedání KMČ
dopodrobna vysvětlila a informovala KMČ o postupu opravy domu.

V. NOVÉ ZÁLEŽITOSTI A ÚKOLY
1. Pošta – na vědomí materiály: 64/08; 66-85/08 a 87 – 92/08
2. 65/08 – SmOl/Maj/22/2197/2008/Ćí – pronájem, prodej parcely č. 868/1 – ČEZ
Distribuce – trafostanice – prošetřil Mgr. Andreé: ve věci přesunu trafostanice na
Wellnerové ulici sděluje následující: Navrhované místo nového umístění považuji za
nevhodné. (1) Jedná se o umístění na souvislou zelenou plochu, kde s hlediska
krajinného rázu a využití pozemku je jakákoliv stavba narušením. Zvláště v centru
města takovýchto ploch ubývá. (2) Dále by měla být trafostanice umístěna poblíž
křižovatky ulic Wellnerova a Hynaisova, což by mohlo zasahovat do výhledu řidičů
vyjíždějících z ulice Wellnerova. (3) Osamocená trafostanice na exponovaném místě
by byla předmětem polepovacích, sprejerských a podobných aktivit, což by opět
narušilo estetickou hodnotu lokality. Vyjádření bylo v nezměněné podobě zasláno
předsedkyní na MMOl.
3. MP - Podle p. Svozila byla cca před 3 měsíci MP upozorněna na stání autobusů
(soboty a neděle) Zn 3M H 9745 na ulici Okružní a U Kovárny, kde chodci musí
vstoupit do vozovky cca 6 m, aby měli dobrý výhled na vozidlo přijíždějící po
Okružní. KMČ upozorňuje na velké nebezpečí úrazu nebo i usmrcení chodců. MP se
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vyjádřila, že nedochází k porušení vyhlášky. Prosím o vyjádření velitele Mp p.
Musila.
4. 86/08 – SMOl/Maj/2264/08/Go - Vyjádření k prodeji parc. 412/1. Úkol: Situaci
prošetří a opatří fotodokumentací p. Svozil/do 30.6.2008.
VI.

Různé
1. 64/08 - E-mailová schránka pro KMČ č. 18 – Úkol: na starosti Ing. Dušan
Fürst/podklady 64/08 je u pí předsedkyně

VII.

Program příští schůze
1.
2.
3.
4.

Schválení Zápisu 6/2008
Připomínky k Městské policii
Kontrola úkolů
Příprava setkání jubilantů (září 2008)

VIII. Ukončení

Přísti schůzka 14.7. na MMOl. Hynaisova 10; srpnová schůzka dle potřeby,
zářijová schůzka přesunuta z důvodu dovolené pí předsedkyně na 22.9.
2008
Zápis vytvořil: pí. Josefa Mankovecká, zpracovala doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D
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