KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 12/2012
Přítomni: p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Havran, p. Jelínek, pí. Koutná, p. Musil, p.
Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal
Omluveni: p. Šnobl, pí. Mankovecká, pí. Machová
Hosté

: p. Velešík (MPO), p. Chladnuch,

1. Pan Šafránek
- seznámil všechny přítomné s požadavkem p. Cika:
….Moje žádost směřuje k celé komisi KMČ Č. 18 Olomouc- západ k projednání možnosti
zkapacitnění parkovacích míst na ulici Na Vozovce, Karolíny Světlé, Grégrova a U Místní
dráhy a k případnému řešení nedostatku parkovacích míst. Situace je dle mého názoru
dlouhodobě neudržitelná a nadále se znatelně zhoršuje
Na jednání komise konaném dne 4. 6. 2012 bylo komisí schváleno "Zjednosměrnění ulic
Grégrova, Karolíny Světlé a U Místní dráhy. Můj dotaz a návrh řešení situace směřuje k
tomu, zda by nemohlo dojít také k vytvoření nových parkovacích míst např. možným
podélným parkováním na obou stranách v jednosměrně vedené ulici U Místní dráhy (tzn.
i v místě u kolejí), možným podélným parkováním na obou stranách v jednosměrně
vedené ulici Karolíny Světlé (od ulice Krapkova, až po ulici Grégrova), popř. možným
příčným, resp. zešikmeným parkováním na ulici na Vozovce, kdy by po odtranění cca
1metr širokého zeleného pásu mezi chodníkem a silnicí vznikl prostor pro
vybudování zešikmených parkovacích míst.
Předem děkuji za odpověď.

Vzhledem k tomu, že tento dotaz není ojedinělý, četnost dotazů tohoto typu
narůstá a problém statické dopravy, předpokládáme, se týká celého města,
požaduje KMČ č. 18 kvalifikovanou odpověď od příslušného odboru dopravy nebo
odboru koncepce, jakým způsobem se tento problém bude řešit.
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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

- informoval o stavu požadavků KMČ č. 18
- podal informaci o rozdělování odměn členům KMČ
- poděkoval všem za spolupráci a popřál krásné prožití svátků vánočních

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 7. 1. 2013 v 16:00 hodin.
zpracoval p. Šafránek
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