KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 09/2011

Přítomni:

p. Bláha, p. Fürst, p. Havran, p. Jelínek, pí. Koutná, pí. Machová,
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal

Omluveni: p. Šnobl, p. Giacintov
Hosté:

MPO p. Velešík, p. Chladnuch, p. Aleš Jakubec, (člen Rady
města Olomouce), p.Šmíd, p. Skřivánek (Olomoucký Večerník)

Městská policie Olomouc (MPO)
1. Pan Fürst upozornil na trvalé porušování zákazu stání a na příčné stání na zálivech
s podélným stáním (ul.Masarykova, ul. Litovelská, ul. Krapkova)

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce

1. Čj.: SMOL/Maj/22/2235/2011/Sk Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku
statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc.č.323/1 ostatní plocha o
výměře 2 m2 v k. ú. Olomouc - město. Za účelem umístění informační orientační
tabule poutající k restauračnímu zařízení U Tygra (Společnost Gastro Bussiness s.r.o.).

KMČ: Nesouhlasí, neboť realizací tohoto záměru dojde:
•
k rozptýlení pozornosti řidičů u přechodu pro chodce
•
ke zvýšení rizika ohrožení chodců na přechodu
•
ke zhoršení výhledu do křižovatky
a také z důvodu, že v dokumentaci není zakreslena stávající cyklostezka
KMČ navrhuje najít jiné řešení, kterým se zabrání navýšení již tak velkého
počtu značek, informačních a orientačních tabulí.

Hlasováno:
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2. Čj.: SMOL/Maj/22/3547/2011/Ji Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku
statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc.č.792/1 ostatní plocha o
výměře 35 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Za účelem vybudování stanoviště
taxi u Hotelu U Parku na ulici Wolkerově (Společnost HOTEL U PARKU s.r.o.).

KMČ: Nesouhlasí.
Podporuje stanovisko OŽP v tom, že stanoviště taxi je třeba umístit na
pozemku investora.

Hlasováno:

0 - 1 - 10
(pro – zdrž. – proti)

Ostatní

1. Zástupce obyvatel ulice Polívkovy seznámil přítomné s aktuálním stavem ve sporu
obyvatel s firmou TEPPER IMPORT a s rozhodnutí Krajského úřadu v této věci.
KMČ doporučuje odvolání na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

2. Pan Šafránek informoval o kontrolním dnu na ulici Polívkově a Mozartově, kde byl
společně s p. Chodorou přítomen.
Jednalo se o:
o umístění sloupků zamezujících vjezd nákladních vozidel na chodník od ulice
o opravu chodníků
o instalaci osvětlení (doplnění lamp veřejného osvětlení do původního počtu)
o možnosti zřízení zelených pásů (odvodnění chodníků), které zde původně byly

3. Pan Bláha byl pověřen řešením problémů při rekonstrukci ulice Štítného. Kontaktoval
na OŽP pana Loyku s požadavkem, zda je možné zajistit snížení prašnosti. Pan Loyka
ho odbyl s tím, že to není jeho záležitost.
KMČ nesouhlasí s postupem pana Loyky a vznáší stížnost na OŽP na pana Loyku za
jeho jednání a žádá p. Jakubce (garant KMČ č. 18) o prověření.
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Opravy a úpravy
Pan Chladnuch upozornil na zničený chodník před školou na tř. Svornosti
Pan Fürst upozornil na výtluky na vozovce na tř. Svornosti a propadlý kanál na
ulici Boženy Němcové

Řešení:
Pan Šafránek doplní seznam požadovaných oprav komunikací o tyto nové požadavky
KMČ č. 18 a předá k řešení Technickým službám města Olomouce
Pan Svozil navrhuje upravit výšku umístění dopravní značky (křižovatka Na
Šibeníku x Litovelská) z důvodů omezení výhledu řidičů.

Řešení:
Pan Musil zjistí možnosti řešení tohoto problému a podá informace na příštím jednání
KMČ.
Dopravní situace v oblasti ul. Erbenova, ul. Palackého, ul. Litovelská, tř. Svornosti
a ul. Krapkova (vyjíždění z ulice Erbenovy a možné odbočení doleva z ulice
Krapkovy apod…)
Řešení:
KMČ pověřuje zpracováním návrhu a jednáním s dopravní odbornou komisí
Magistrátu města Olomouce o možném řešení této situace, p. Fürsta.

Cyklostezky
Pan Fürst upozornil na stav cyklostezky tř. Kosmonautů (propadlé nájezdy u mostu).
Navrhuje revizi stávajících i starších cyklostezek.
Řešení:
Pan Šafránek osloví p. Stanislava Loserta a zjistí možnosti účasti zástupce KMČ
v pracovní skupině týkající se cyklostezek. V případě, že to bude možné, nominuje
KMČ do pracovní skupiny p. Jelínka
Zákaz či omezení sekání trávy, řezání dřeva apod…v neděli
Pan Šafránek zjistil, že žádný pokyn, předpis, nařízení magistrátu města Olomouce,
omezující tyto aktivity v neděli neexistuje. V této věci se spoléhá na vzájemnou
ohleduplnost obyvatel.

Rekonstrukce parku Čechovy Sady
Úprava parku se plánuje do roku 2012 včetně cyklostezek
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Garant KMČ č. 18
Garantem Komise městské části č.18 je pan Aleš Jakubec člen Rady města Olomouce.
Slíbil, že zjistí potřebné informace o současném stavu řešení problémů týkajících se
nemovitosti pana MUDr. Sobka (dům na rohu ul. Palackého a ul. Erbenova) včetně
vyměřené částky za zábor veřejného prostranství.

Sběrová sobota
Dne 24. 9. 2011 se uskuteční sběrová sobota - ul. Wolkerova (u žel. Přejezdu)
- ul. Na Vozovce a Dvořákova

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 10. 10. 2011 v 16:00 hodin.

Dle záznamu pí. Mankovecké zpracoval p. Šafránek
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