KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 6/2013
Přítomni: p. Bláha, p. Giacintov, p. Havran, pí. Koutná, pí. Machová,
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal

Omluveni: p. Šnobl, p. Jelínek, p. Fürst,
Hosté

: p. Velešík (MPO), p. Chladnuch,

Městská policie Olomouc (MPO)
1.

Pan Šafránek tlumočil dotaz občanů, týkající se rozsahu dopravního značení
(šrafování) u hotelu „ Flóra“.
Pan Šafránek osloví paní Motyčkovou (odbor dopravy MmOl) a požádá ji o
sdělení stanoviska k této otázce.

2. Pan Chladnuch vznesl dotaz ohledně kastrace toulavých koček na území města
Olomouce.
Odchyt zajišťuje Městská policie Olomouc. Kastrace provádí po dohodě paní
MVDr. Tesaříková (Občanské sdružení Pomocné ruce).
3. Pan Svozil upozornil na kouření na zastávkách MHD a požaduje označení zastávek
nálepkou „zákaze kouření“.
Pan Velešík (MPO) sdělil, že zákaz kouření platí jen na krytých zastávkách MHD
a umístění nálepek „ zákaz kouření“ není ze zákona povinné.
__________________________________________________________________

1. Čj.: SMOL/ŽP/55/2013/Ste
Žádost o sdělení stanoviska k žádosti Společenství vlastníků bytových jednotek Polská
428/46 v Olomouci o umístění lavičky v dvorním traktu naproti domu č. 46 na ulici
Polská.
KMČ souhlasí
Hlasování ( 9 přítomných členů)

7–2–0
(pro- zdrž.- proti)

____________________________________________________________________
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Ostatní
1. Pan Šafránek informoval o:
• plánované výluce tramvají na trase Okresní soud-Tržnice-Hlavní nádraží (linky
č.1 a č.7) v termínu 15.6. – 7.9.2013, z důvodu výstavby lávky pro pěší a nové
tramvajové tratě
• požadavcích na opravu ( tř. Svornosti vnitroblok, oprava chodníku ul. Krapkova)
• činnosti Technických služeb města Olomouce v měsíci červnu
• sousoší „Dělnická rodina“ - bližší informace podá pan Šafránek na příštím jednání
KMČ

2. Pan Havran podal informaci týkající článku v časopise „5plus2“. Týkající se průjezdu
kamionů městem Olomoucí.
Pan Šafránek kontaktuje vedoucí odboru dopravy paní Pospíšilovou a zjistí
skutečný stav věci.

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 2. 9. 2013 v 16:00 hodin.
Dle záznamu paní Mankovecké zpracoval p. Šafránek
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