Komise místní části č. 18 - Olomouc – západ

Zápis ze schůze dne 9.6.2009

Schůzi zahájil předseda ing. Fürst

Přítomni dle prezenční listiny: pí Mankovecká, pp. Svozil, Musil, Fürst,
Omluveni: pí doc. Ivanová, Mgr. Havran
Hosté: pí Mgr. Konečná, p. Chladnuch

1. Kontrola úkolů z minulých schůzí:
- Pan Fürst objasnil problém dvojího povolení záboru pro Dalkii na ulici Dvořákova
– Na vozovce. Jedná se o rozšíření zabrané plochy, protože v původním místě se
závada nenašla.
- Pan Musil: stání vozu Škoda – Favorit bez reg. tabulek na pozemku ČD u přejezdu
s ul. Litovelskou ukončil majitel před svým vypátráním a vozidlo odstranil.
- Dětské hřiště v Čechových sadech: Na připomínky KMČ dosud nebylo reagováno
(dodatečně se zjistilo, že elektronická podoba zápisu z květnové schůze KMČ
nebyla doručena, což bylo 9.6. napraveno). Sedačky pro maminky jsou jen u
pískoviště, nikoli u houpaček, nové sedačky by měly mít i opěradlo. Po štěrkovém
povrchů maminky nemůžou utlačit bořící se kočárky. Existuje jiný bezpečný
povrch? Další připomínky ke hřišti viz bod 3a).
- Lešení Palackého 20: Doc. Sobek požádal o povolení dočasného užívání pro
montážní plošinu, kvůli počasí mu byl termín posunut na víkend 5. – 7. 6.
Dodatečným dotazem na odboru dopravy bylo zjištěno, že dlouhodobý zábor
veřejného prostranství, který skončil 1.5.2009, mu byl povolen tentokrát jen do
31.10 2009 z titulu možnosti provádět zimní údržbu a úklid komunikace a
chodníku.
- Sloupky proti přejíždění chodníku u nádraží ČD Olomouc-město: Odbor dopravy
chystá velkou akci změny povrchu chodníků z litého asfaltu (tvoří bubliny) na
dlažbu 40 x 40 cm. V jejím rámci budou do projektu zahrnuty i zmíněné zábrany.
KMČ dostává stížnosti občanů a upozorňuje na neustálé střety chodců s vozidly,
zatím naštěstí bez úrazu a požaduje urychlené řešení!
2. Došlá pošta od květnové schůze dosud: dvě stanoviska majetkoprávnímu odboru předá
předseda, ostatní jsou dočasná užívání, vesměs v době schůze již ukončená.
3. Různé:
a) Dětské hřiště u Palackého ulice:v oddychové zóně není dost laviček pro
dospělé. Chybí voda – pítko. KMČ navrhuje doplnit značku (nebo
piktogram) „Zákaz vodění psů“, neboť psaný zákaz v provozním řádu si
nikdo nepřečte. MP by měla dodržování zákazu kontrolovat.
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b) KMČ děkuje odboru dopravy za vyznačení přechodu pro chodce na
křižovatce Palackého – Wellnerova.
c) Pan Musil informoval, že 15.6. bude uzavřena služebna MP na Tererově
náměstí, občané své záležitosti budou řešit na služebně v Kateřinské 23.
d) V souvislosti s otevřením aquaparku byla ukončena linka autobusu č. 16 už
na Karafiátové ulici. Občanům jedoucím do nákupního centra Haná to
vadí, musejí na této zastávce vystoupit a čekat tam na jiný autobus, údajně
tam chybí čekárna (přísluší KMČ Tabulový vrch).
4. Nové úkoly:
- Pan Fürst: zajistí doručení chybějících zápisů ze schůzí KMČ. Dle sdělení p.
Chladnucha chybí dubnový a květnový.
-

KMČ souhlasí, že příští schůze bude v úterý 8.9.2009. V případě nutnosti se
schůzka o prázdninách svolá operativně

Schůzi ukončil předseda p. Fürst
Dle záznamu paní Mankovecké zpracoval p. Fürst 15.6.09
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