KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 18/Olomouc - západ
Zápis ze sch ze 1/2009
Tento záznam je návrh zápisu, kone ná podoba Zápisu 1/09 bude schválena na sch zi 10.02.2009

I. ZAHÁJENÍ
Sch zka se konala
Dne12.01.2009 v Olomouci, SMOl., Hynaisova ul., místnost . 20 v 16.00 hod.
II. PREZENCE
Sch zku zahájila p edsedkyn .
P ítomny byly dále následující osoby: dle docházky
Omluveni: PhDr. Kamil Andree
Neomluveni: Hosté: p. Chladnuch, p. Chodora,
M stská policie (MP): strážníci . 38, . 82
III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z MINULÉ SCH ZKY
Všichni lenové obdrželi návrh Zápisu 11/2008. P ipomínky k Zápisu - .
P ipomínky k m stské policii:
P. Chodora podal návrh na z ízení parkovací plochy na ulici U místní dráhy po celé délce ulice.
Pokud to nebude možné, tak alespo prodloužit parkovací plochu na úrove konce pozemku na
proti trafostanice. MP návrh p edb žn schválila – s ohledem na nedostatek parkovacích míst
v dob konání výstav v pavilónech FLORA.
MP dále p. Chodorovi na jeho žádost slíbila ast jší dohled na ul. Polívkova – vzhledem k nov
vytvo enému jednosm rnému provozu. Na této ulici také p. Chodora navrhuje zrušení svislého
dopravního zna ení „dej p ednost v jízd “ a „hlavní ulice“ a zavedení pravidla p ednosti vozidla
zprava. Ideální by toto bylo zavést v celé ulici Na Vozovce.
IV. KONTROLA ÚKOL :
Spln né úkoly:
1. Zajížd ní aut p es chodník u nádraží Olomouc – m sto –podle dopisu 186/08 Odbor
dopravy (Ing. Kmoní ková) již tuto situaci cht jí ešit, nebo došlo ke kolizi ob ana
s vozidlem. Dotazují se, zda KM souhlasí s umíst ním sloupk , zabra ujících vjezdu aut.
KM samoz ejm souhlasí a zd raz uje, že na tento problém upozor uje již od léta. Doc.
Ivanová pošle odpove na MMOl. Ing. Kmoní kové/termín 19.1.2009.
2. Doru ování balí k – p ísp vek na benzín: pí. Romanovská je toho názoru, že p ísp vek
nep ipadá v úvahu s ohledem na zna né náklady p i po ádání samotného aktu blahop ání
jubilant m v prostorách radnice. P íšt bude benzín proplácet z rozpo tu KM a bude o
n j požádán Mgr. Puha .
3. Lešení ul. Erbenova x Palackého – ze Zápisu ze setkání „P edsed KM “ ze dne
9.12.2008 ve 14.00hod – bod 4) Odbor dopravy KM . 18 – „problematika lešení a
nezdravého stavu domu Palackého x Erbenova – Ing. Buiglová – stavební odbor
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dlouhodob eší, je zabezpe en havarijní stav, pan primátor Novotný – ešit na porad
vedoucích“.
Otev ené body a nespln né a nové úkoly:
4. Föersterova – zele a chodníky - Úkol: Ing. Fürst kontaktoval p. Zívalu, zatím se
neozval/ ešení odloženo na sch zi v únoru 2009/nutno se spojit s panem Zívalou
5. Všechny podklady týkající se parkování, zelen a jiných úprav je nutno sjednotit a
p ipravit jako podklad pro Územní plán. Úkol: vyhledání doklad /Ivanová/10.02.09
6. Parkování obyvatel dom Albertova . 25 – 29 –p. Bu ek se tentokrát na sch zi
nedostavil, akce je v ešení (viz Zápis 12/2008)
7. Parkování u plaveckého bazénu – na KM byl projednán dopis Ing. Kolá ka ze dne
7.1.2009- ohledn p íjezdu po ulicích Hynaisova a Kašparova k plaveckému bazénu,
v etn parkování p ed plaveckým bazénem a parkování v okolních ulicích. Úkol:
domluvit sch zku s Ing. Kolá kem p ímo na míst k posouzení situace. Sch zky se
zú astní i ing. arch. Giacintov/Ivanová/termín domluvy do 24.1.2009
8. Cyklistická stezka Wellnerova – dotaz na Ing. Fazekaše – jaký je jeho názor na
parkovišt , které v minulém Zápise navrhovala KM (na návrh ing. arch. Giacintova),
znovu nebo nebylo odpov zeno. Úkol: Ivanová/termín 24.1.2009. Navíc úkol souvisí
s úkolem z bodu 5.
V.

R zné
1. Pan Chladnuch navrhuje z ízení placeného parkovišt v prosotrách bývalého autobazaru
u nádraží Olomouc (tento zp sob parkování lenové KM již jednou navrhovali)–
m sto. Návrh bude zaslán na odbor Koncepce a rozvoje/Ivanová/24.2.2009
2. Up esn ní sch zek na p íští rok: vždy druhé úterý v m síci (10.2.; 10.3.; 14.4.;
12.5.; 09.06.2009) od 16.00 hodin na Hynaisov ulici.

VI.

Program p íští sch ze
1. Schválení Zápisu 01/2009
2. P ipomínky k M stské policii
3. Pln ní úkol ze Zápisu 01/09
4. Parkování – všechny 4 problematiky (Albertova, Hynaisova, U místní dráhy,
Wellnerova)
5. R zné

VII.

Ukon ení

P ísti sch zka se bude konat na SMOl, Hynaisova 10 dne 10.02.2009. v 16.00
hod!!!!!!!!.
Zápis vytvo il: pí. Josefa Mankovecká, zpracovala doc. PhDr. Kate ina Ivanová, Ph.D dle zápisu
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