Komise místní části č. 18 - Olomouc – západ

Zápis ze schůze dne 12.5.009

Schůzi zahájil předseda ing. Fürst

Přítomni dle prezenční listiny: pí Mankovecká, pp. Svozil, Musil, Havran, Fürst, Giacintov
Hosté: p. Chladnuch

1. Kontrola úkolů z minulých schůzí:
- úkoly pro setkání s jubilanty byly splněny, jubilanti byli velmi spokojeni.
Fotografie ze setkání jsou k dispozici u předsedy a to i v elektronické formě.
- Parkoviště mezi ulicemi Wolkerovou a Albertovou se do plánu na r. 2009
nedostalo, koncem roku požadovat u ing. Tichého (odbor investic) znova zařazení
do plánu roku 2010.
2. Předseda seznámil přítomné s průběhem setkání s jubilanty, rozdal fotografie a vyzval
k rozšíření fotografií jubilantům.
3. Předseda seznámil přítomné s obsahem pošty došlé od min. schůze a způsobem jejího
vyřízení, pošta jen uložena v rychlovazači. Vzešlé úkoly jsou uvedeny dále.
4. Komise souhlasí s poděkováním kytičkou paní Konečné za dlouholetou práci v této
komisi. Poděkování pí učitelce Kamarádové a dětem ze ZŠ Mozartova zařídila paní
Romanovská.
5. Nové úkoly:
- Pan Musil: Prověřit stání vozu Škoda – Favorit bez reg. tabulek na pozemku
ČD u přejezdu s ul. Litovelskou.
- Pan Fürst: Prověřit, proč se na stejné území vydávají dvě povolení pro opravu
horkovodu mezi domy Na Vozovce 33 a Dvořákova 31.
6. Na základě upozornění p. Fürsta KMČ požaduje, aby odbory dopravy a živ. prostředí
zajistily na území MČ 18 vyznačení míst pro nádoby na tříděný odpad vč. žluté čáry
vodorovného značení zakazujícího stání vozidel před těmito místy.
7. Na základě upozornění p. Svozila KMČ požaduje, aby příslušné odbory MmOl
posoudily, zda u nově přebudovaného dětského hřiště v Čechových sadech je
v souladu provozní řád (věková hranice 13/14 let) s konstrukcí hracích prvků
(rozměry) a technickým stavem (údajně uvolněné spoje). Doporučuje doplnit stávající
přerušované ohrazení pískoviště např. výpletem k omezení přístupu domácích zvířat
do pískoviště.

1

Diskuse:
8. Ing. Fürst znova a tentokrát oficiálně informoval přítomné o jeho napadení v místě
bydliště a o rozhodnutí Komise pro řešení přestupků a požádal členy komise, aby se
pro potřeby odvolacího řízení vyjádřili k jeho osobě.
9. Na základě upozornění p. Chladnucha KMČ konstatuje, že dlouhodobě sporné lešení
okolo domu Palackého 20 stojí dosud, ačkoli mu 30.4.2009 skončila již prodloužená
lhůta a vyzývá Stavební úřad, aby konečně zjednal nápravu – tedy opravu domu a
odstranění rádoby bezpečnostního dřevěného lešení, které zasahuje do vozovky a
omezuje pohyb zvláště „vozíčkářů“. Majitel domu (doc. Sobek) se zřejmě chystá na
dlouhodobé setrvávání lešení, jelikož začal s jeho ochranou nátěrem.
10. Pan Chladnuch upozorňuje KMČ, že nebezpečná situace u železničního přejezdu ulice
Litovelská, kdy auta v místě zrušená koleje přejíždějí podél stávající koleje chodník
vyznačený vodorovným dopravním značením a tím ohrožují chodce, stále trvá. KMČ
zaslala odboru dopravy koncept smlouvy mezi SMO a ČD o zřízení zábran. Smlouvu
doporučil železniční stavení úřad. KMČ vyzývá útvary MmOl k dořešení
problematiky a odstranění nebezpečného stavu bez zbytečných prodlení.

Příští schůzka by se měla konat dle plánu 9.6.2009.
Schůzi ukončil předseda p. Fürst
Dle záznamu paní Mankovecké zpracoval p. Fürst
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