KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 5/2013
Přítomni: p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, pí. Koutná, pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil,
p. Šafránek, p. Vymětal
Omluveni: p. Havran, p. Jelínek, pí. Machová, p. Šnobl,
Hosté
RMO)

: p. Velešík (MPO), p. Chladnuch, pí. Konečná (zástupce SPDW), p. Jakubec (člen

Městská policie Olomouc (MPO)
1. Pan Bláha tlumočil stanovisko občanů k parkování návštěvníků zahradnické výstavy
Flóra a k přístupu MPO. Dále navrhuje, aby bylo umožněno parkování návštěvníkům
zahradnické výstavy Flóra na parkovišti u Lékařské fakulty.
MPO v průběhu výstavy Flóra reagovala na stížnosti občanů a problémy řešila
vstřícně upozorněním a domluvou.
Možnosti parkování u Lékařské fakulty prověří p. Jakubec
2. Paní Konečná upozornila na dlouhodobě odstavené auto, které zabírá parkovací místo
(ul. Wellnerova)
MPO se zaměří na řešení tohoto problému
3. Paní Konečná poděkovala a ocenila práci policie při řešení případu krádeže měděných
okapů z budovy „ušáku“ (ul. Wellnerova)
__________________________________________________________________

1. Paní Konečná informovala o situaci týkající se směny pozemků mezi Společenstvím
pro dům Wellnerova (SPDW) a Statutárním městem Olomoucí (SMOL), která byla
dohodnuta jako bezúplatná směna. V současnosti SMOL požaduje za tuto směnu 90
tisíc korun českých. Rekapitulace situace je uvedena v příloze.
____________________________________________________________________
Ostatní
1. Pan Šafránek informoval o:
• stavu požadavků KMČ na opravy
• kulturních akcích
• činnosti Technických služeb města Olomouce v měsíci květnu
Pan Šafránek prověří, zda plánovaná oprava autobusové zastávky na Šibeníku
má smysl, vzhledem k záměru „Komerční a bytové výstavby Olomouc-Šibeník“
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2. Pan Šafránek podal informaci týkající se výhledu do křižovatek s ulicí Na Vozovce.
O řešení tohoto problému se bude nadále jednat. Jako schůdné se prozatím jeví dvě
varianty :
A) zóna s dopravním omezením – přednost zprava
B) šrafování
V současné době jsou, v této lokalitě, špatně parkující auta odtahována.
3. Pan Fürst a pan Chladnuch požadují nové koncepční řešení týkající se přechodů pro

chodce v oblasti budovy NAMIRO. Současné řešení je nevyhovující.
4. Pan Jakubec informoval o schválení dohody týkající se dvorního traktu ul. Mozartova

– ul. Na Vozovce – ul. Polívkova.

5. Pan Jakubec poskytl tyto informace:

a) Závada na osvětlení v parku byla způsobena poškozením kabelů. Na opravě se
pracuje
b) Osvětlení Dolního náměstí bude řešeno novými lampami, které budou v budoucnu
instalovány i na Horním náměstí.

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 1. 6. 2013 v 16:00 hodin.
Dle záznamu paní Mankovecké zpracoval p. Šafránek
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