KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 - Olomouc - západ
Zápis ze schůze 12.4.2010
Přítomni: Ing. Fürst, Mgr. Musil, MUDr. Koutná, pí Mankovecká, p. Havran, p. Svozil
Omluveni: Ing. arch. Giacintov
Hosté: p. Chladnuch, p. Petržela (MP)
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Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek.
Gratulace jubilantům proběhne 22.4.2010 ve 14 a v 15 hodin. Prezentaci provedou paní Mankovecká a
MUDr. Koutná, za sbor pro občanské záležitosti bude gratulovat Mgr. Kubjátová a za KMČ 18 ing. Fürst a
Mgr. Musil.
Zamezení vjíždění aut na pozemek Českých drah na nádraží Ol.-město (p.č. 809/1) projedná Mgr. Musil na
Dopr. inspektorátu P ČR. Nově instalované sloupky jsou umístěny tak, že netvoří dostatečnou překážku, byť
již v době zpracování projektu KMČ upozorňovala Odbor dopravy na jejich vhodnější umístění.
Komise byla seznámena s připravovaným projednáváním změn stávajícího Územního plánu Olomouce dne
13.5.2010 na Hynaisově 10.
Komise souhlasí s pronájmem části parcely 831/1 na zahrádku a s umístěním informační tabule na pozemek
868/13.
Komise souhlasí s instalací reklamní tabule na parcele č. 868/13.
Komise byla seznámena s rozpisem činností TSmO v svém rajónu
Byla projednána stížnost obyvatel domu B.Němcové č. 9 podepsaná čtyřmi z nich, ohledně zhoršení
dopravní obslužnosti jejich domu vlivem nesprávného parkování aut. Ta parkují zpravidla v prac. době i
uprostřed ulice a tím brání průjezdu do garáží v uvedeném domě, odvozu odpadků a v minulosti sanitkám a
pohřební službě. KMČ upozorňuje, že stejný přístup slouží i obyvatelům domů K.Světlé 6 a 8 ke vjezdu do
jejich garáží a na jejich dvůr. Mgr. Musil projedná na Dopr. inspektorátu P ČR nejlepší způsob řešení situace.
Ing. Fürst projedná možnost vedení a prodloužení cyklostezky okolo budovy Magistrátu na Hynaisově ul a
napojení přes ul Wellnerovu do Čechových sadů. Ing. Fürst projedná s KMČ č. 7 - Lazce změnu stezky pro
pěší od lávky přes Mlýnský potok přes ul. Dlouhou k lávce přes Moravu na stezku pro pěší a cyklisty.
Občané poukazují na nepořádek okolo letadla - baru u plaveckého bazénu a okolo tenisových kurtů u
obchodu Billa, což možná souvisí se shromažďováním bezdomovců. KMČ 18 prosí o vyjasnění vlastnictví
pozemků mezi městem a státem (ÚZSVM) a o sdělení, zda vůbec majitel letadla platí poplatek za užívání
pozemku a zda dle nového sazebníku.
KMČ 18 žádá, aby chystané zřízení venkovních zahrádek u restaurací bylo s ní projednáno předem. Nyní
došlo k tomu, že p. Flekovi byla povolena zahrádka v šíři 3,2 m na chodníku širokém 4,8 m + obrubník v ul.
Krapkově u křižovatky s ul. Palackého. Zbývající část chodníku se nejeví jako dostatečná v tomto dost
frekventovaném místě, kdy pohyb osob se ještě zvyšuje návštěvou zahrádky. Navíc město P. Flekovi
vyhovělo, přičemž p. Flek považuje za své "svaté právo", aby vozidla zásobující jeho restauraci zastavovala i
na ul. Palackého mezi tramvajovými kolejemi a sloupky chránícími chodník, kde nezůstává od kolejí
tramvají dostatečná šířka pro průjezd aut a autobusů. (Zásobovací vozidla dříve zastavovala v těchto místech
dokonce na chodníku).
KMČ 18 požaduje zabezpečit možnost otáčení vozidel na konci slepé ul. Družstevní, kde trvalé parkování
aut a přívěsů obyvatel okolních domů toto neumožňuje. Průjezd samotnou ulicí je obtížný pro časté
odstavování vozidel na vozovce a příp. i částečně na chodníku (často i ve stejném místě na obou stranách
ulice), vzhledem k tomu, že vozovka slouží provozu v obou směrech a nezůstává tak potřebná šířka pro
průjezd. Pan Musil to projedná na dopravní komisi.
KMČ konstatuje, že dětské hřiště postrádá od zimy dvě houpačky sedačkové a jednu hnízdovou, „kapacita“
hřiště je tímto citelně snížena. KMČ považuje za velmi potřebné snížit horní věkovou hranici v provozním
řádu ze 14 či 15 na 10 let, protože čtrnáctiletí výrostci se houpají na houpačkách vestoje (do sedačky se
nevejdou) a nedají se vykázat právě s poukazem na provozní řád. Ohrazení pískoviště nutno doplnit pletivem
- kočky a menší psi lehce projdou mřížovím a znečisťují písek výkaly. KMČ žádá i doplnění vrátek
k ohrazení a počet laviček pro dospělé zvýšit z 5 na 8 – 10.
KMČ bere na vědomí četné stížnosti občanů na zrušené noční spoje DPMO. Noční spoje nefungují.
Pan Svozil upozorňuje, že pan Mlčoch Žilinská 12 má zřízeno věcné břemeno od SmOl na používání vjezdu
a žádá, aby mu tam majitel (SmOl) navezl fůru kameniva, které si sám rozprostře a umožní tak používání
vjezdu.

Příští schůzka se bude konat na MmOl, Hynaisova 10, dne 10.05.2010 v 16.00 hod.
Dle záznamu pí. Josefy Mankovecké zpracoval Ing. Fürst
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