KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 - Olomouc - západ
Zápis ze schůze 13.12.2010
Přítomni:
Omluveni:

pí Mankovecká, MUDr. Koutná, p. Svozil, Ing. Fürst, Ing. arch. Giacintov
Mgr. Musil, Mgr. Havran

Hosté: pp. L.Velešík (MP) a p. Chladnuch

Zápis za listopad byl schválen již dříve elektronickou poštou.

1. Pan Fürst informuje, že užívání veřejného prostranství pro výkop před domy Mozartova
57 až 71 povolil OŽP – odd. zeleně na dobu od 23.11. do 2.12.2010.
2.

Pan Chladnuch informoval komisi, že Stavební úřad zahájil společné územní a stavební
řízení na výstavbu trafostanice. V Oznámení o zahájení tohoto řízení, č.j.
SMOl/OPS/42/4375/2010 /Pe, jsou uvedeny kupodivu jen parcely 447/26, 447/29 a 616/8,
tedy pozemky pod vozovkami a chodníky ulic Na Trati, Pod lipami a Před lipami. Z
Oznámení nevyplývá, že se výstavba trafostanice připravuje na některém z přilehlých
pozemků!, ačkoli to je pravděpodobné. Komise nerada konstatuje, že opět o připravované
stavbě nebyla informována a znova žádá Radu, aby uložila Stavebnímu úřadu povinnost o
připravovaných stavbách informovat již ve stupni územního řízení. Bez informací nemůže
KMČ informovat občany. Komise navrhuje, aby byla informována tak, že bude připsána
do seznamu adresátů při zveřejnění na web. To nebude stát pracovníky SÚ žádnou práci a
komise se dozví jen informaci veřejně přístupnou.

3. KMČ konstatuje, že zmatečná dopravní značka v ul. Erbenově dosud je, stejně jako lešení
okolo domu Palackého 20.
4. Rovněž stání vozidel, která nikdo nenakládá ani nevykládá u chodníku při restauraci U
Fleků na Palackého ulici vedle tramvajových kolejí přetrvává, ba je ještě nebezpečnější,
protože bariéra sněhu a zmrazků nedovolí vozidlům stát hned u chodníku. Situace chodců
ve stejném místě je zhoršena tím, že provozovatel restaurace a obyvatelé domu Palackého
25 nechávají nádoby na odpad trvale stát na chodníku. Ten je i tak dost úzký a zmrazky jej
ještě zužují, takže chodci se nemůžou navzájem vyhnout.

Projednávané body byly odsouhlaseny všemi přítomnými členy jednomyslným hlasováním.
KMČ byla informována, že nová Rada města dosud KMČ neodvolává, předpokládá, tedy, že
v příštím roce se sejde opět druhé pondělí v měsíci (10. ledna)!
Dle záznamu pí. Josefy Mankovecké zpracoval Ing. Fürst
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