KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 - Olomouc - západ
Zápis ze schůze konané 11.4.2011
Přítomni:

MUDr. Koutná, pí Mankovecká, Ing. arch. Giacintov, p. Svozil, Mgr. Musil, Ing.
Fürst, Mgr. Havran,
Omluveni: -Hosté:
p. L. Velešík (MP), p. J. Chladnuch, p. K. Změlík, p. T. Vyskočil

Zápis za březen 2011 byl schválen již dříve elektronickou poštou.
1. Pan Musil projedná na dopravní komisi možnost zřízení přechodu pro chodce z parku ke křížení ul.
K.Světlé s Krapkovou.
2. KMČ konstatuje, že chodci stále chodí v Palackého ulici po vozovce v místech ohrady okolo
staveniště; odbor dopravy by měl zlepšit včasné upozornění chodců na potřebu přejití na druhou
stranu ulice. Komise pověřuje předsedu, aby poslal tento zápis Ing. Pospíšilové.
3. KMČ s prodejem pozemku 429/96 D.Svozilovi souhlasí a u poz. 809/19 navrhuje směnu.
4. Pan Změlík si stěžuje na projíždění kamionů od ul. Na Šibeníku přes Dvořákovu do Tř. Svornosti,
které se tak vyhýbají zákazu vjezdu do Foerstrovy ulice. KMČ žádá umístit zákazy vjezdu nad 12 t
i do těchto ulic, příp. jinak ochránit tuto obytnou oblast. Rovněž upozorňuje na špatný stav
chodníků ve Dvořákově ulici – lichá čísla. Je to způsobeno rozkopávkami, které se časem
propadnou a nikdo je nekontroluje a nevyzve příslušné firmy k opravě.
5. Ing. Fürst naskenuje a rozešle členům komise adresář TSMO.
6. Pan Vyskočil vznesl dotaz, zda po dokončení opravy ul. T. Štítného bude nahrazena i zeleň zničená
při opravě mostu přes trať v této ulici. Byla mu sdělena možnost zapůjčení situačního výkresu
opravy ulice u pí Mankovecké, popřípadě vznést dotazy u p. Glejtka (odbor investic), nebo Ing.
Štěpánkové (Odbor život. prostředí, odd. zeleně).
7. Jako odpověď na dopis primátora č.j. SMOl/47762/2011/OKP/MN vytipovala KMČ na svém území
místo, kde se scházejí problematičtí občané konzumující alkohol či žebrající: V Krapkově ulici do č
3 a podél oplocení pozemku Českých drah na ulici B. Němcové od trafiky u žel. přejezdu k nádraží
Olomouc město. Je nebezpečí, že se tito občané po vytlačení „posunou“ dále do hloubi ulice komise proto doporučuje vyhlásit zákaz v celé této ulici, a pokud lze, i v prostorách nádraží.
8. KMČ bere na vědomí povolení letní předzahrádky restaurace U Fleků, dle zkušenosti z minulých
let doporučuje doplnit rozhodnutí o zákaz opírání jízdních kol o ohrazení kvůli zužování zbytku
chodníku pod únosnou mez. Kontrola policií je až druhotné opatření, především by cyklisty měl
upozornit personál restaurace, který je přítomný vždy. Jiné řešení by bylo zúžit předzahrádku.
9. KMČ upozorňuje stavební odbor MmOl, že výkopy pro opravu vodovodu prováděné firmou Waltr
v březnu v Krapkově ulici u č. 4 a č. 42, nebyly provedeny dle podmínek v dodatečném povolení
k rozkopání. Komisi rovněž zajímá, jak proběhla předávka odp. pracovníkovi TSmO. Jedná se o
nedodržení bodu 6. Bohužel, povolení pro Krapkovu č. 42 KMČ neobdržela do 18.4.
.

.KMČ vyjadřuje nespokojenost, že Rozhodnutí č.j.SMOl/OPK/79/955/2011/Št jí bylo doručeno 14 dnů
po vydání, tedy 11 dnů po konci povolené doby záboru. To neumožňuje ani hrubou kontrolu.
.

Uvedené body byly po projednání odsouhlaseny všemi přítomnými členy jednomyslně.

KMČ se sejde opět druhé pondělí v května – 9.5.2011!
Dle záznamu. Pí J.Mankovecké zpracoval Ing. Fürst.

1

