KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 -Olomouc - západ
Zápis ze schůze 18.10.2010
Přítomni: pí Mankovecká, MUDr. Koutná, p. Svozil, Ing. Fürst, Mgr. Musil, Ing. arch. Giacintov
Omluveni: Mgr. Havran,
Hosté: pp. L.Velešík a R. Gužík (MP) a p. Chladnuch
Zápis ze září byl schválen již dříve elektronickou poštou.
1. K zástupcům MP:
- Pan Chladnuch přednesl stížnost na velké množství odpadků u kontejnerů před poštou Litovelská 1
- Pan Giacintov: v ul. Na Trati je stále odstavený automobil a pod nadchodem v téže ulici je velké
množství odpadu MP se domnívá, že se jedná o pozemek ČD. KMČ proto žádá MmOl – OŽP o zjednání
nápravy (dle vlastnictví pozemku, kde odpad se nachází).
2. Pan Fürst konstatuje, že dosud nebyla umístěna slíbená značka "konec zákazu stání" na Krapkově ulici.
Násl. den zjistil na MmOl, že stavební odbor konečně vydal příslušné rozhodnutí, to však dosud nedorazilo
na odbor dopravy, tedy ten ještě nemohl instalaci dopravní značky objednat
3. Pan Fürst upozorňuje na problém parkování, kde nezůstane odstup 3,5 m od tramvajových kolejí. Týká
se to zvláště ulic Litovelská a Masarykova (parkování napříč na podélném stání), Wolkerova, Hodolanská
(silnice I. třídy, kde je nebezpečné i jen zastavení; u banky mezi křižovatkami s ul. Farského a
Purkyňovou). KMČ vyzývá Polici ČR a MP k řešení situace, např. zvýšeným dohledem.
4. Pan Giacintov upozorňuje na špatnou viditelnost dopravní značky A31c (80m před žel.přejezdem) na
Palackého ulici. KMČ opětovně vyzývá stavební úřad (SÚ), aby už použil své pravomoci pro odstranění
lešení okolo domu Palackého 20. Několik dopravních nehod na tomto přejezdu za dobu, kdy tam lešení s
příkazu SÚ stojí, tento požadavek potvrzuje.
5. KMČ urguje vyřešení zmatečné situace s dopr. značkou B28 a odstranění hrbolu v ul. Erbenově.
6. Pan Fürst informoval, jak je vyřešena žádost 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. Došlo k dohodě o směně pozemků stejné výměry mezi SmOl
a soukromými majiteli, kteří tak získali 5 park. stání. KMČ obdržela od Maj.-právního odboru geometr.
plán.
7. Pan Fürst děkuje pí Mankovecké, pí Koutné a p. Musilovi za podíl na poděkování jubilantům při akci
dne 11.10.2010.
8. Pozemek pod distribučním zařízením plynu ve dvoře domu Na Vozovce 22 – KMČ nesouhlasí s
prodejem, souhlasí s pronájmem tohoto pozemku. Pan Fürst předá stanovisko Maj.-práv. odboru.
9. Dne 3.11.2010 v 16 h. se bude konat setkání předsedů KMČ s Mgr. Puhačem. Účastní se p. Giacintov.
10. Pan Chladnuch upozorňuje na propadlou vozovku po výkopu na ul. Dvořákově u křížení s Žilinskou.
11. Pan Fürst elektronicky rozešle zápis členům KMČ k odsouhlasení a poté zainteresovaným útvarům:
- MP – bod 3, také bod 1 (MP převzala úkoly na místě), na vědomí body 2, 4, 5 a 10
- Policie ČR - odd. dle dotčených ulic – bod 3
- Stavební odbor – bod 4, také bod 2.
- Majetkoprávní odbor – bod 4
- Odbor životního prostředí – bod 1
Projednávané body byly odsouhlaseny všemi přítomnými členy bez hlasování.
Příští schůzka se bude konat mimořádně třetí pondělí v listopadu, dne 15.11.2010 v 16.00 hod. na MmOl,
Hynaisova.
Dle záznamu pí. Josefy Mankovecké zpracoval Ing. Fürst
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