KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 -Olomouc - západ
Zápis ze schůze 10.5.2010
Přítomni: Ing. Fürst, pí Mankovecká,, Mgr. Musil, Ing. arch. Giacintov, p. Svozil
Omluveni: MUDr. Koutná, Mgr. Havran
Hosté: p. Chladnuch, p. Petržela (MP) a ing. Jiří Navrátil (Mozartova 63)
Zápis z minulé schůze bude rozeslán po doplnění na dnešní schůzi.
1. Dne 9.5.2010 proběhla na hřišti v Čechových sadech dětská akce. Pan Svozil tlumočí
KMČ ohlasy občanů vesměs negativní především na kvalitu projektu a nevhodné lavičky
bez opěradel. Ing. Fürst vyhledá u příslušného útvaru (VFO?) projekt hřiště a zjistí
chybějící hrací prvky a jejich počet. KMČ žádá kontrolní výbor Magistrátu o prověření
výstavby a financování stavby hřiště.
2. Na podkladě jedné z pracovnic ekonomického odboru MmOl, ve II. patře radnice, schůzi
KMČ navštívil občan ing. Jiří Navrátil a přednesl stížnost jejich Společenství vlastníků na
prudký růst daně z nemovitosti a na necitlivé a málo vysvětlené její zvyšování. Bylo mu
vysvětleno, že tato daň je jedinou daní, jejíž výnos zcela patří městu Olomouc, že zvýšení
bylo schváleno Zastupitelstvem a že není v pravomoci KMČ toto měnit. KMČ doporučuje
ještě jednou okomentovat a zdůvodnit toto zvýšení v Radničních listech, zvláště pak pro
občany okrajových částí města
3. Komise konstatuje, že Policie ČR schůze KMČ nenavštěvuje, od loňských prázdnin nikdo
nepřišel ani z oddělení na Sokolské ulici, ani z odd. Na Trati. Největší problémy vidí
komise v oblasti statické dopravy, tedy parkování na zeleni, chodnících, na nebezpečných
místech, u tramvajových kolejí (zvláště na Wolkerově a Palackého ulici), ve vjezdech,
dokonce i v místech, kde to zakazuje dopravní značka.
4. Komise opět požaduje umístění dopravní značky „Konec zákazu zastavení“ na Krapkovu
ul. ve směru od výstaviště Flóra, jeden sloup VO před křižovatku s ul. K.Světlé. Ing. Fürst
opět projedná na odboru dopravy.
5. KMČ žádá o sdělení příslušné odbory MmOl (pravděp. stavební), zda dřevěná přístavby
restaurace U Leguána stojící na chodníku Tř. Svornosti 15, je povolená jako stavba trvalá,
či jen jako „zahrádka“ na léto.
6. KMČ upozorňuje, že v rozporu s doručeným harmonogramem TSMO „zapomínají“
pokosit trávu na ul. Žilinské. Rovněž je nutno upravit přerostlé křoví na křižovatce
Žilinská-Mozartova a větve ve vnitrobloku Žilinská-Škrétova-Dvořákova-Míru.
7. Zamezení vjíždění aut na pozemek Českých drah na nádraží Ol.-město (p.č. 809/1) znovu
projedná Mgr. Musil na Dopr. inspektorátu P ČR.

Příští schůzka se bude konat druhé pondělí v září, na MmOl, Hynaisova 10, dne
13.09.2010 v 16.00 hod.
Dle záznamu pí. Josefy Mankovecké zpracoval Ing. Fürst
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