KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 18/Olomouc - západ
Zápis ze sch ze 9/2008
Tento záznam je návrh zápisu, kone ná podoba Zápisu 10/08 bude schválena na sch zi 13.10. 2008

I. ZAHÁJENÍ
KM / 18 – sch zka v náhradním termínu (dovolená p edsedkyn ) se konala
dne 22.09.2008 v Olomouci, MMOl. Hynaisova ul., místnost . 20 v 16 hod.
II. PREZENCE
Sch zku zahájila p edsedkyn doc. PhDr. Kate ina Ivanová, Ph.D.
P ítomny byly dále následující osoby: Mgr. Kone ná, MUDr. Jarmila Koutná, p. Svozil, pí
Mankovecká, Ing. Dušan Fürst, Mgr. Zdislav Havran, Ing. arch. Michal Giacintov
Omluveni: JUDr. Kamil Andrée
Neomluveni: Hosté: p. Chladnuch
M stská policie: p. Musil
III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z MINULÉ SCH ZKY
Všichni lenové obdrželi návrh Zápisu 07/2008. P ipomínka k Zápisu 07/08 – v odstavci
R zné, bod 2) se jedná o p ejížd ní chodníku auty, nikoliv cyklisty – znovu ešeno v odstavci
Otev ené body 3).
IV. KONTROLA ÚKOL :
Spln né úkoly:
1. P ipomínky k MP – p. Chodora – dotaz: p. Chodora n kolikrát oznamoval na MP špatné
parkování na rohu Polívkova a ul. Na Vozovce, auta stojí v k ižovatce. Žádá n jaká
opravná ešení, i na ízení (nap . ubrat zna ku o p ednosti zprava nebo situaci ešit
odtahovou službou). Odpv MP - popisovaný zp sob parkování je p estupkovým
jednáním, konkrétn jde o p estupek proti ust. § 27 odst. 1, písm. l) zák. . 200/1990 Sb o
p estupcích, jenž vyplývá z obecné úpravy zák. . 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích - §27 odst. 1, písm. d) " idi nesmí zastavit a stát na k ižovatce a ve
vzdálenosti kratší než 5 m p ed hranicí k ižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v
obci na k ižovatce tvaru "T" na prot jší stran vyús ující pozemní komunikace".
Vzhledem k tomu, že je tato problematika ešena již v citované obecní úprav , nelze ji ešit
dopravním zna ením. MPO tyto zjišt né p estupky eší zanecháním p edvolání pro
nep ítomného pachatele dopravního p estupku, p íp. v blokovém ízení p ímo na míst s
p estupcem. S odkazem na ust. § 17a odst. 4, písm. a) zák. . 553/1991 Sb. o obecní policii
nelze na takto parkující vozidlo p iložit technický prost edek pro zabrán ní odjezdu
vozidla (boti ka), nebo tvo í p ekážku silni ního provozu. Optimálním ešením pro tuto
situaci je na ízení odtahu p edm tného vozidla, avšak vzhledem k absenci odtahové služby
ve m st Olomouci toto oprávn ní strážník nelze v praxi využít. MPO opakovan
p edkládala rad m sta Olomouce návrh pro z ízení odtahové služby v našem m st - tyto
návrhy byly opakovan zamítnuty. Dalším ešením je obrátit se na P R, která disponuje
obdobným oprávn ním jako strážníci MP.
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2. Oznámení havárií vodovodního ádu - podle korespondence z MMOl. byla v prostoru
KM . 18 – 9x zp tn oznámena havárie vodovodu – jedná se opravdu o havárie? Oslovit
mailem odbor OPK/Ivanová/srpen 2008 – odpov pí Štenclové - dle etnosti vydaných
rozhodnutí( havárie = neodkladná oprava v délce trvání do 10 dn s dodate ným
požádáním o zábor) v jiných lokalitách, je ta vaše v normálu.
Otev ené body a nespln né úkoly:
3. Pí. Pospíšilová také referovala o nedostatcích nov provedeného chodníku v t chto místech
a o nedostate né pé i m sta o zele v t chto místech. Dále KM doporu ila, aby chodník
v p ípad že nebude m stem dod lán – byl nakonec doopraven z prost edk KM . Situace
bude znovu projednávána v íjnu 2008, kdy se na sch zi znovu dostaví Dr. Novotná a
pí Pospíšilová.
4. U nádraží Olomouc m sto zajíždí auta p es chodníky. Odpov MP – pozemek je D a
MP neví, zda D p ejezd auit m povolila (na míst se k íží koleje, chodník a
komunikace). MP (p. Musil) zjistí, zda existuje zvláštní povolení k užívání chodníku pro
Plynoservis, protože auta, která za tímto p ejezdem parkují, pat í k Plynoservisu. KM
potom zaujme k problému p ejížd ní chodníku stanovisko.
5. Lešení ul. Erbenova x Palackého –Ing. Buiglová na opakované vyzvání ke spolupráci i
na sch zku Komise písemn odpov d la p edsedkyni doc. Ivanové a Dr. Andreému. Dle
jejího sd lení je umíst ní lešení povoleno na další rok, zjišt ním statika bylo shledáno jako
vyhovující. KM znovu p ipomíná, že osoby a chodci se sníženou pohyblivostí i matky
s ko árky jsou stále, dlouhodob a beze zm ny omezováni v pohybu. Ing. Buiglová
v dopise doc. Ivanové poprvé sd lila, že i MMOl. má zájem na ešení situace. Žádáme
Mgr. Puha e, aby prost ednictví svého odboru sd lil, jakým zp sobem se náprava
bude dít. Ing. Buiglová totiž zárove Komisi sd lila, že nenavštíví její zasedání a ani není
její povinností sd lovat Komisi, jak situace pokra uje. Znovu zd raz ujeme, že
nezpochyb ujeme pevnost lešení, ale to, jakým zp sobem omezuje pr chodnost ob an .
Požadujeme bu jiný typ lešení (bez záboru chodníku) nebo opravu omítky domu.
6. MP - Podle p. Svozila byla cca p ed 3 m síci MP upozorn na na stání autobus (soboty a
ned le) Zn 3M H 9745 na ulici Okružní a U Kovárny, kde chodci musí vstoupit do
vozovky cca 6 m, aby m li dobrý výhled na vozidlo p ijížd jící po Okružní. KM
upozor uje na velké nebezpe í úrazu nebo i usmrcení chodc . MP se vyjád ila, že
nedochází k porušení vyhlášky. Prosili jsme o vyjád ení velitele MP p. Musila – zatím se
nevyjád il, z ejm proto, že se nejedná o oblast KM . 18 – úkol: Svozil/oslovit v této
v ci p edsedu KM . 12 – Ing. Fr. Mina íka/termín: íjen 2008
V. NOVÉ ZÁLEŽITOSTI A ÚKOLY
1. Pošta – na v domí materiály: 115/08 – 159/08 dle zapsané došlé pošty pro KM
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2. Pošta . 148/08 – spol. vlastník dom Foersterova 1118,1119 a 1120 v zastoupení
p edsedou výboru pí Holišovou žádá o instalaci lavi ky dle p iloženého plánku na
ve ejném prostranství Foersterova 42 – 46. KM doporu í po prošet ení situace. Úkol:
prošet it konkrétn umíst ní lavi ky/ íjen 08/ p. Svozil.
3. Pošta . 149/08 – KM vzala na v domí žádost SMOl. Ohledn spolupráce p i zjiš ování
havarijního stavu d evin. Eventuální zjišt ní a p ipomínky je nutno poslat na sekretariát

2

nám stka primátora Mgr. Š udlíka samostatn nebo p es pí p edsedkyni. Úkol: všichni
lenové KM / íjen 08
4. Pošta 153/08 – Pozvánka na 23.9.08 na 9.30 – odd. státní správy svolává na tuto dobu
jednání ohledn stížnosti obyvatel dom Litovelská 28 a 30. Stížnost se týká parkování 9
vozidel p ed domem Litoveslká 26. Jednání se zú astní zástupce KM . Úkol: Mgr.
Harvan /zpráva do 30.09.08
5. Podle informace ob an – cyklistická stezka na Wellneorvé ul. údajn není bezpe ná. Je
nutno tuto situaci prošet it. Úkol: Mgr. Havran a Ing. arch. Giacintov/ místní
šet ení/termín: 13. íjen 2008.
6. KM pov uje p. Chladnucha k ú asti na jednání ohledn rozd lení parcely . 1017
MŠ (bývalých MŽ) – Komise k tomuto požadavku již d íve vyjád ilo pro MMOl. zamítavé
stanovisko.
VI.

R zné
1. MUDr. Koutná referovala o výsledcích jednání ze dne 22.09.08 s pane Holým ohledn
zast ešení zastávek tramvají Litovelská, Šibeník, Palackého. Na jednání bylo p. Holým
doporu eno KM , aby byl požadavek poslán p. Hoppovi, aby p edal požadavek na
odbor investic s tím, že KM doporu uje, aby p íst ešky byly realizovány. Úkol:zaslat
Zápis s požadavkem na OPK Ing. Hoppovi/Ivanová/do 13.10.2008
2. Setkání jubilant – ve st edu 24.9. p enesení balí k (Ing. arch. Giacintov, Mgr.
Havran, doc. Ivanová), ve tvrtek 25.9. – slavnostní odpoledne a posléze rozvážení
zbylých balí k (doc. Ivanová, p. Mankovecká, Mudr. Koutná, Mgr. Havran, p. Svozil,
JUDr. Andrée). Komise d kuje p. Chladnuchovi za ú innou pomoc a Sboru pro
ob anské záležitosti (zejména Mgr. Kubjátové a pí Romanovské) za organizaci a
d stojné uspo ádání slavnostního setkání jubilant .

VII.

Program p íští sch ze
1. Schválení Zápisu 9/2008
2. P ipomínky k M stské policii
3. ul. Foeresterova – schválení projektu a realizace parkovišt
4. ul. Foersterova – umíst ní lavi ky
5. Pokra ování problému lešení Erbenova x Palackého
6. Pln ní úkol ze Zápisu 9/08
7. R zné

VIII. Ukon ení

P ísti sch zka se bude konat na MMOl. Hynaisova 10 dne 13.10 v 16.00 hod
podle plánu. Sch zku z d vodu zahrani ní cesty pí p edsedkyn povede
zástupce p edsedkyn Ing. Fürst.
Zápis vytvo il: pí. Josefa Mankovecká, zpracovala doc. PhDr. Kate ina Ivanová, Ph.D
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