KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 -Olomouc - západ
Zápis ze schůze 13.9.2010
Přítomni: Ing. Fürst, pí Mankovecká, MUDr. Koutná, Mgr. Musil, Ing. arch. Giacintov
Omluveni: Mgr. Havran, p. Svozil
Hosté: p. Ladislav Velešík (MP) a pp. Glowatzký a Masničák (Erbenova ul.)
Zápis z června byl schválen již dříve elektronickou poštou.
1. Pan Fürst do plánu investic na r.2011 navrhne přeložit trasu cyklostezky v oblasti Zimního
stadionu a budovy Magistrátu vést do Čechových sadů ulicí Wellnerovou. Ostatní investice
KMČ navrhuje dle loňského plánu s prioritou ulice B.Němcové.
2. Pánové Glowatzký a Masničák vznesli dotaz na MP – instalaci nové dopravní značky
Zákaz zastavení v Erbenově ul. O záměru instalovat značku nebyla KMČ předem
informována. K vysvětlení se dostavil ing. M. Fazekaš. Konstatoval, že umístění značky
bylo jeho oddělením schváleno. Upozornil také tazatele na znění legislativy vzhledem k
šíři vozovky této ulice asi 6 m (§ 25 odst. 3 Zák. č. 361/2000 Sb. zní: Při stání musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.) Žadateli o umístění této
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značky byly m.j. paradoxně i firmy Pojišťovna Metal Alliance a Zemědělské zásobování,
které však parkování svých vozidel již mají vyřešeny vyhrazeným parkovištěm (MA) či
vlastnictvím svého pozemku v ulici (ZZ). KMČ 18 uznává, že není účastníkem řízení při
výkonu státní správy, samospráva však systém KMČ zřídila právě pro citlivější a
informovanější výkon správy té které části města. Odmítáním byť jen poradní účasti KMČ
na některých úkonech stavebního odboru vzniká v obyvatelstvu názor na aroganci státní
správy. Z diskuse nakonec vyplynul návrh na doplnění dodatkové tabulky Platí jen 7:00 –
15:00.
Na základě stížnosti občanů pp. Glowatzkého a Masničáka žádá KMČ odstranění
betonového hrbolu po výkopu ve vozovce ul. Erbenovy před domem č.o. 5.
KMČ pověřuje p. Fürsta k zjištění, jak bylo vyhověno žádosti o poskytnutí asi 10
parkovacích míst na pozemku 809/5 v majetku SmOl, který vznikl v souvislosti se
stavebním povolením soukromému subjektu ke zřízení parkoviště na p.č. 867, vše v k.ú.
Nová Ulice.
Výtluky na ul. Krapkově měly být odstraněny dle plánu TSMO v dubnu t.r. KMČ
konstatuje, že tam jsou dodnes.
KMČ žádá, aby v rámci plánované GO ul.T. Štítného bylo před domem č.e. 14 zřízena i
zpevněná plocha pro jeho obsluhu. K Tomu ing. Fürst sděluje, ža po schůzi KMČ zjistil na
OI MmOl, že projekt gen. opravy této ulice zahrnuje i požadovanou zpevněnou plochu a
jeho realizace začne v r. 2011. Proto i změnil priority v plánu investic na př. rok.
Na území MČ 18 se koncentruje parkování vozidel přijíždějících do města od Konice a
Mohelnice. KMČ doporučuje, aby MmOl jednal s Českými drahami o možnosti zřídit
parkoviště na pozemku č. 108 po býv. autobazaru Samson. Rovněž KMČ navrhuje zřízení
parkovacích míst v ul. U místní dráhy, což zahrnula do plánu investic KMČ na rok 2011.
Poděkování jubilantům proběhne 11.10.2010 v 15:30 v rytířském sále radnice. Proto je
nutno posunout říjnovou schůzi komise o jeden týden později na 18.10.2010

Příští schůzka se bude konat tentokrát třetí pondělí v říjnu, dne 18.10.2010 v 16.00 hod. na
MmOl, Hynaisova!
Dle záznamu pí. Josefy Mankovecké zpracoval Ing. Fürst
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