KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 6/2012
Přítomni : p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Havran, p. Jelínek, pí. Koutná, pí. Machová,
p. Musil, p. Šafránek, p. Vymětal
Omluveni: p. Svozil, pí. Mankovecká, p. Šnobl,
Hosté

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

Městská policie Olomouc (MPO)

1. Pan Jelínek informoval o problematickém dlouhodobém parkování (ulice Polívkova)
2. Pan Jakubec upozornil na časté překračování povolené rychlosti na ulici Na Vozovce.
MPO umístí na ulici Na Vozovce preventivní radar tak, aby zjistila, kolik
vozidel, v jakou dobu a jakou rychlostí se pohybují. Na základě těchto zjištění
zvolí způsob řešení tohoto problému.
Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce

1. Čj.: SMOL/Maj/22/1659/2012/To
Žádost o sdělení stanoviska k bezúplatnému převodu majetku statutárního města
Olomouce.
Jedná se o ideální podíl ½ pozemku parc.č. 317/14 ostatní plocha o výměře 365 m2,
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc.
Stavební bytové družstvo Olomouc a statutární město Olomouc jsou spoluvlastníky
s vlastnickým podílem k ½ pozemku parc. č. 317/14 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc. Jako spoluvlastník žádá Stavební bytové družstvo Olomouc o bezúplatný
převod zbývajícího vlastnického podílu. Jedná se o pozemek, který je oplocený a
přístupný pouze vlastníkům bytových domů při ulici Růženy Svobodové č.o. 7 -11 a U
Místní dráhy č.o. 9- 11.

KMČ nesouhlasí s bezúplatným převodem zbývajícího vlastnického podílu (1/2
pozemku parc. č. 317/14), ale nemá námitek k jeho odprodeji.

Hlasování (hlasovalo 10 přítomných členů)

Jednání KMČ dne 4. 6. 2012

10 – 0 – 0
(pro- zdrž.- proti)
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2. Čj.: SMOL/Maj/22/4999/2011/Ji
Žádost o sdělení stanoviska ke směně majetku statutárního města Olomouce.
Jedná se pozemek parc.č. 1126/6 ostat. pl. o výměře 43 m2, v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve vlastnictví Společenství pro dům Wellnerova 1,3,3A Olomouc
za
část pozemku parc. č. 809/4 ostat. pl. o výměře 45 m2 a část pozemku parc. č. 809/5
ostat. pl. o výměře 70 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouc.
Předmětné pozemky se nachází při ulici Wellnerova a Erbenova.
Komise městské části se již ve svém stanovisku, které bylo doručeno na odbor
majetkoprávní dne 14. 3. 2012, vyjádřila k původní žádosti Společenství pro dům
Wellnerova 1,3,3A Olomouc o směně pozemků. Následně Společenství pro dům
Wellnerova 1,3,3A Olomouc svoji žádost změnilo a žádá směnu pozemků v jiném
rozsahu.
KMČ nerozumí tomuto kroku.
KMČ nemůže vydat stanovisko z důvodu nedostatku informací.
Ostatní
1. Pan Špičák požádal KMČ o stanovisko k těmto návrhům:
A)
Zjednosměrnění ulic Grégrova, Karolíny Světlé a U místní dráhy.
ve směrech: Grégrova od ulice Krapkovy k ulici U místní dráhy,
Karolíny Světlé od ulice Grégrova, přes ulici na Vozovce k ulici
Krapkově,
U místní dráhy k ulici Na Vozovce.
Důvody jsou, myslím, jasné: řady parkující vozidel nedovolují
bezpečný a rychlý průjezd vozidel míjejících se v protisměru, v případě
větších vozidel dochází k nebezpečnému couvání vozidel zpět do křižovatek,
nebo se jezdí mimo vozovku, po trávě, tak jak je to již běžné na ulici U místní
dráhy.
Ostatně důvody zjednosměrnění např. ulic Mozartova, Dvořákova a ulic
přilehlých, byly patrně stejné.
B)
Vodorovné vyznačení hranic křižovatky kvůli bezpečnému vjetí do
ulice zejména na křižovatkách ulic Na Vozovce a Karolíny Světlé a
ulic Na Vozovce a U místní dráhy.
Parkující vozidla tuto hranici zásadně nedodržují, policie tento
stav ignoruje a běžně zde v důsledku minimálního rozhledu do
křižovatky dochází k nebezpečným situacím. Např. na ulici Krapkova,
toto vyznačení již na několika místech je.
KMČ souhlasí
Hlasování (hlasovalo 10 přítomných členů)

Jednání KMČ dne 4. 6. 2012

10 – 0 – 0
(pro- zdrž.- proti)
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2. Pan Šafránek informoval o:
- situaci ohledně zamýšleného parkovacího zálivu na ulici Palackého u prodejny
Akva-Tera-Exo.
KMČ i nadále považuje toto řešení za nevhodné

- plánu prací Technických služeb města Olomouce
- požadavcích KMČ č.18
- pozvánce na Nedvězské slavnosti

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 3. 9. 2012 v 16:00 hodin.
Dle záznamu zpracoval p. Šafránek

Jednání KMČ dne 4. 6. 2012
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