KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 10/2011

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

: MPO p. Velešík, p. Chladnuch, p. Aleš Jakubec (člen Rady města Olomouce),
Josef Buček

Městská policie Olomouc (MPO)
1. Pan Jelínek upozornil na špatné parkování a parkování na zelených plochách (ulice U
Místní dráhy)
2. Pan Buček poukazuje na parkování na zelených plochách (ul. Wolkerova a ul.
Albertova)
3. Pan Jakubec informoval o schváleném postupu, při odtahu vozidel ve vyjímečných
případech.
4. Pan Velešík byl požádán o prověřením umístění značky, která brání ve výhledu
řidičům (ulice Šibeník a ul.Litovelská). Pan Musil zjišťoval názor na umístění značky
na odboru dopravy a tam neshledali žádný problém(umístění je v souladu s normou).

Ostatní

1. Pan Jakubec podal informace týkající se:
problému domu pana Sobka (roh ulice Erbenova a ul. Palackého)
řešení tohoto problému vzhledem ke špatné komunikaci s panem Sobkem je
v současné době těžko řešitelná. Pan Jakubec bude o tomto problému i nadále jednat
na Radě města Olomouce. Vyjádření by bylo možné získat tak do jednoho měsíce. Na
základě výsledku jednání KMČ rozhodne o dalším postupu.
jednání pana Loyky
Pan Bláha považuje jednání pana Loyky i přes vysvětlení za neseriózní. Potvrdil, že
situace v oblasti ul. Štítného se ale výrazně zlepšila.
2. Pan Šafránek informoval o jednání s panem Čechem (TSO) a paní Kmoníčkovou
(MmOl.) týkající se námi požadovaných oprav. V průběhu týdně budeme vědět bližší
informace.
Budeme pro příště požadovat od TSO seznam špatných komunikací a plán jejich
oprav a údržby.
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3. Pan Šafránek informoval o stížnosti týkající se oprav (ul. Mozartova, ul.Polívkova)
a o stanovisku, které poskytl paní Kmoníčkové (MmOl.) k tomuto problému.
4. Pan Fürst podal informaci o jednání týkajícího se 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…). Následně projedná tuto
situaci i s Dopravním podnikem města Olomouce.
5. Pan Šafránek jednal s p. Losertem o možnosti účasti zástupce KMČ v pracovní
skupině týkající se cyklostezek. Pan Jelínek se může zapojit do činnosti komise, ale
jen s hlasem poradním. Panu Jelínkovi byl předán kontakt na pana Loserta.
6. Pan Buček informoval o záměru a krocích, které podniklo Sdružení vlastníků (ul.
Albertova) při snaze vybudovat v dvorním traktu parkoviště nebo jen stání pro auta.
KMČ podporuje jejich záměr a doporučuje:
• zjistit možnosti na odboru životního prostředí, odboru majetkoprávním a
odboru investic magistrátu města Olomouce
• zdůraznit využití parkovacích míst v období výstav Flóra Olomouc
Opravy, úpravy a údržba
Pan Chladnuch upozornil na značený výskyt holubů.
Řešení:
Pan Jakubec zjistí, jak hodlá Magistrát města Olomouce tento problém řešit.
Pan Bouček upozornil na špatný stav chodníků (ul. Albertova) a požaduje
opravu.
Řešení:
Pan Šafránek doplní do seznamu požadovaných oprav

Pan Bláha tlumočí dotazy:
 ul. Škroupova - proč nejsou a kdy budou vydlážděny chodníky
 ul. Štítného - proč bylo přerušeno kopání teplovodu od mostu až po
křižovatku v horní části ul. Štítného. Prý bude tato akce
pokračovat až příští rok.

Řešení:
Pan Šafránek zjistí potřebné informace a seznámí s nimi KMČ na příštím
jednání
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Gratulace oslavencům
Gratulace oslavencům z našeho obvodu proběhne dne 17. 10. 2011 v 14:00 hodin
v sále Radnice města Olomouce. Za KMČ se zúčastní p. Šafránek, pí. Mankovecká,
pí. Koutná a p. Vymětal.
Sběrová sobota
Informace o sběrových sobotách a sběrových dvorech

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 14. 11. 2011 v 16:00 hodin.

Dle záznamu pí. Mankovecké zpracoval p. Šafránek
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