KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 4/2013
Přítomni: p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Havran, p. Jelínek, pí. Koutná,
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal
Omluveni: pí. Machová, p. Šnobl,
Hosté

: p. Velešík (MPO), p. Chladnuch, p. Chodora, pí. Peštuková Sedláčková,
p. Peštuka

Městská policie Olomouc (MPO)
1. Pan Svozil informoval o opětovném problému s pobíhajícím velkým psem bez vodítka
a košíku na ulici Žílinská a tř. Míru.
MPO se zaměří na řešení tohoto opakujícího se problému
2. Pan Chodora upozornil:
• na opakované vykrádání aut u Mateřské školy na ul. Petelínova x ul.Polívkova
MPO bude této oblasti věnovat zvýšenou pozornost
• na nepřehlednou, nebezpečnou křižovatku (ul. Polívkova x ul. Na Vozovce)
z důvodu nesprávného parkování
3. Paní Peštuková Sedláčková informovala o nevhodném umístění kontejnerů na
domovní odpad u „Libra“ baru, které brání ve výhledu řidičům na křižovatce
(ul. Mozartova x Na Vozovce).
Toto společně s nesprávně parkujícími vozy znemožňuje bezpečný výjezd.
KMČ bude tlumočit tyto připomínky na příslušný odbor Magistrátu města
Olomouce s požadavkem na nápravu těchto nedostatků.
4. Pan Fürst upozornil na nejasné značení cyklostezky v ulici U Stadionu a v areálu
Androva stadionu.
5. Pan Peštuka sdělil, že dopravní značka „Zákaz odbočení vlevo“ na ulici Palackého x
nám. Národních Hrdinů je umístěna velmi vysoko.
MPO prověří správnost umístění dopravní značky
6. Pan Bláha – při chůzi po ulici Legionářské dne 16. 3. 2013 byl svědkem, jak z domu č.
5, spadl kus omítky přímo na chodník. Toto nahlásil Městské policii Olomouc
k řešení. Bezvýsledně.
Požaduje vysvětlení, kdo je za situaci zodpovědný
MPO zjistí podrobnosti a bude KMČ informovat
__________________________________________________________________
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Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce
1. Čj.: Maj-EM/40/2004/SK
Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce.
Jedná se o část pozemek:
parc.č. 432/29 ostatní plocha o výměře 4m2, v k.ú. Hejčín,
obec Olomouc
2
parc.č. 419/3 ostatní plocha o výměře 4m , v k.ú. Hejčín,
obec Olomouc
parc.č. 619/1 ostatní plocha o výměře 4m2, v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc
parc.č. 614/28 ostatní plocha o výměře 4m2, v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc
parc.č. 542
ostatní plocha o výměře 4m2, v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc
parc.č. 792/1 ostatní plocha o výměře 6m2, v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc
parc.č. 328/1 ostatní plocha o výměře 4m2, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc
Na části předmětných pozemků má společnost INZERTNÍ AGENTURA PROFIT
s.r.o. uzavřenu se statutárním městem Olomouc smlouvu o nájmu za účelem
provozování plakátovacích ploch. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to
do 31.12.2013. Společnost INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. nyní žádá o
prodloužení smlouvy o nájmu do 31. 12. 2023.
KMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy, ale na dobu maximálně 5 let,
tedy do 31.12.2018

Hlasování (11 přítomných členů)

11 – 0 – 0
(pro- zdrž.- proti)

____________________________________________________________________
Ostatní
1. Pan Šafránek informoval o:
• stavu požadavků KMČ na opravy
• jednání na Odboru dopravy magistrátu města Olomouce, týkající se oblastí oprav
a úprav v roce 2013.
KMČ souhlasila se stanovením priorit
• kulturních akcích
• materiálu týkajícího se dětských hřišť na území města Olomouce
• činnosti Technických služeb města Olomouce v měsíci dubnu
2. Pan Havran upozornil:
•
•

na špatný stav chodníku ul. Mozartova x tř. Svornosti (levá strana)
na vyvrácený obrubník ve směru ul. Litovelská x tř. Svornosti
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3. Pan Bláha tlumočil upozornění občanů:
• nalomený strom a spadané větří množství větví - ul. Mozartova (vnitroblok
• poškozené dlaždice - ul. Štítného 21
• poškozený nově vydlážděný chodník – ul. Mozartova
• hrozící zhroucení sloupů plotu – ul. Hněvotínská

• uvolněné plechy u podchodu u pošty – ul. Foerstrova
4. Pan Fürst vznesl dotaz, zda bude ul. Krapkova uzavřena.
Uzavírka ul. Krapkova proběhne v době 13. 4. - 16. 4. 2013, bude to úplná uzavírka v
křižovatce s ulicí Palackého. Dochází k výměně kabelů firmy O2.

5. Pan Chodora
• požaduje vysazení sakur (ul. Polívkova) v rámci rekonstrukce chodníků
• upozornil na nadměrné solení při údržbě chodníků (Technické služby města
Olomouce)

• navrhuje řešit parkování v Olomouci koncepčně
6. Paní Peštuková Sedláčková vznesla námitku proti zeleným pásům (ul. Janáčkova) a
navrhuje místo zelených pásů zbudování parkovacích míst.
7. Pan Chladnuch
• nesouhlasí pouze s jednou sběrovou sobotou v měsíci dubnu
• navrhuje důslednou kontrolu pracovníků technických služeb města Olomouce,
kteří zajišťují sběr psích exkrementů, z důvodu nekvalitně odvedené práce.

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 6. 5. 2013 v 16:00 hodin.
Dle záznamu paní Mankovecké zpracoval p. Šafránek
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