KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 06/2011

Přítomni : p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Havran, pí. Machová, pí. Mankovecká,
p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal
Omluveni: p. Jelínek, pí. Koutná, p. Šnobl
Hosté

: MPO p. Velešík, p. Chladnuch, pí. Chodorová, p. Chodora,
p. Skřivánek (Olomoucký Večerník)

Městská policie Olomouc (MPO)
1. Velice špatná průjezdnost ul. Polívkova a ul. Štítného
- v době rekonstrukce ulice Štítného není řešení tohoto problému aktuální

2. p. Bláha žádá písemnou odpověď od MPO týkající se jasného stanoviska k přednosti
v jízdě na cyklostezce v místě křížení ul. Hněvotínské s ul. Dobnerovou.
- p. Musil sdělil, že do 1 měsíce budou umístěny dopravní značky

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce

1. Čj.: SMOL/Maj/22/237/2011/Sk Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku
statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc.č.429/9 zahrada o
výměře 46 m2 v k. ú. Nová Ulice. Pro účely rozšíření pozemku manželů
Chladnuchových a zamezení legalizace „černé stavby“ na pozemku statutárního města
Olomouce a možnosti provést přístavbu na stávajícím oplocení.

KMČ: Souhlasí s prodejem manželům Chladnuchovým a to vzhledem k tomu,
že se manželé Změlíkovi zachovali nepatřičně tím, že bez souhlasu
pronajímatele a bez souhlasu odboru stavebního vybudovali na pozemku
parc. č. 429/9 stavbu kotce pro psy a voliéru pro exotické ptactvo.

Hlasováno:

Jednání KMČ dne 13. 6. 2011

7 - 3 - 0
(pro – zdrž. – proti)

Stránka 1

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Hosté
1. Manželé Chodorovi opětovně urgují rekonstrukci osvětlení na ulici Polívkové a žádají
umístění sloupků zamezujících vjezd nákladních vozidel na chodník od ulice
Polívkové č. 38 a to z těchto důvodů:
- Jedná se o obytný dům s umístěním pouze kanceláře nikoliv skladu
- Jde o oblast s obytnými vilovými domy
- Firma TEPPER IMPORT vjíždí nákladními vozidly na chodník
2. Pan Chladnuch upozornil na neudržovaný, zaplevelený úsek na ul. Brandlova x
ul.Svornosti.
Navrhujeme kontaktovat pí. Štěpánkovou na Odboru životního prostředí.

Ostatní
1. Informace
Opravy komunikací
- částky na opravy a udržování
-

KMČ má k dispozici 300 tis. Kč na opravu komunikací (zejména chodníků)

-

opravy komunikací budou zajišťovat Technické služby města Olomouce
KMČ určí priority oprav komunikací

Řešení problému- porušení rozhodnutí magistrátu města Olomouce
Majitel restaurace „U Fleku“ užíval letní zahrádku předčasně o 3 dny dříve, než
stanovovalo rozhodnutí magistrátu města Olomouce.
Tyto tři dny mu budou doúčtovány.
Garant KMČ č. 18
Garantem Komise městské části č. 18 je RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. člen Rady
města Olomouce
Setkání předsedů KMČ s představiteli města
Setkání se uskutečnilo 18. 5. 2011. Hovořilo se zde o největších problémech
jednotlivých KMČ – tedy i o problému KMČ č. 18 - bytový dům na rohu Ulice
Erbenovy a Palackého, patřící p. MUDr. Sobkovi.
Odměny
Pan Šafránek podal informaci o odměnách členů KMČ a způsobu jejich výplaty.
Zřízení nového sběrného dvora
Stávající sběrný dvůr v Neředíně je od 1. 5. 2011 uzavřen. Po dobu výstavby nového
sběrového dvora je rozšířený provoz sběrného dvora v Hodolanech v Chelčického
ulici – od pondělí do soboty 8:00 – 20:00 hodin
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2. Rekonstrukce ul. Štítného
-

Občané ulice Štítného si stěžují na nepořádek a prašnost při rekonstrukci ulice.
Požadují stanovisko životního prostředí, zda je při stavbě použita vhodná
technologie, či zda by nepomohlo kropení sypkého materiálu při práci.
Zajistí p. Bláha

-

Cyklistická stezka na ulici Štítného je dnes v době rekonstrukce používána i
chodci. Bylo by dobré zde umístit informační či výstražnou ceduli.
Zajistí p. Musil

3. Kontrola zápisu z 13. 5. 2011
Bod 12) Statutární město Olomouc prosadilo zcela nekoncepční řešení, které je dle
názoru dopravní policie špatné a nesystémové.
Pan Šafránek zjistí u pí. Ing. Petry Pospíšilové (odbor dopravní) další možnosti
postupu řešení tohoto problému. Jednání proběhne v měsíci červnu.

4. Dům na rohu ul. Palackého a ul. Erbenova
Pan Šafránek zjistil u paní Ing. Marcely Buiglové (oddělení pozemních staveb), že se
MUDr. Sobek obrátil na magistrát města Olomouce se záměrem tento problém řešit.
Na základě informací, které KMČ obdrží, se rozhodne o dalším postupu.
5. Zákaz či omezení sekání trávy, řezání dřeva apod…v neděli
Pan Šafránek zjistí, zda existuje nějaký pokyn, předpis, nařízení magistrátu města
Olomouce, omezující tyto aktivity v neděli.
6. Plýtvání finančními prostředky
Cyklistická stezka na ulici Štítného se budovala (cca před 4-5 lety) v době, kdy se již
vědělo, že se bude celá ulice rekonstruovat. Tím došlo ke zbytečnému,
nehospodárnému vynaložení finančních prostředků. KMČ bude požadovat vyjádření
města k této záležitosti.

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 12. 9. 2011 v 16:00 hodin.

Dle záznamu pí. Mankovecké zpracoval p. Šafránek
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