KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 11/2013
Přítomni: p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Havran, p. Jelínek, pí. Koutná,
pí. Mankovecká, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal
Omluveni: pí. Machová, p. Musil, p. Šnobl,
Hosté

: p. Velešík (MPO), p. Chladnuch,

1. Paní Vajdová poslala informaci o problému obyvatel (ul. Wolkerova x ul.
Albertova):
Vážený pane předsedo,
v posledních dnech jsem se setkala s poněkud zvláštním problémem, který jistě naštval
nejenom mne, ale i více obyvatel bydlících na Wolkerově ulici a v jejím blízkém okolí.
Jedná se o pěší stezku (zkratku) mezi Wolkerovou a Albertovou ulicí, hojně
využívanou v obou směrech dospělými i dětmi (MŠ, ZŠ, FN apod.) Koncem měsíce
září 2013 zřejmě majitel pozemkové parcely č. 290/60 osadil na pěšině dvě brány a
průchodnost tak znemožnil. Domnívám se, že se zachoval protiprávně, neboť pozemek
je zatížen věcným břemenem pěší chůze a tuto povinnost musí respektovat. V příloze
Vám přikládám pro lepší orientaci "informaci o parcele", s prosbou, zda můžete tento
stav prověřit a pomoci sjednat účinnou nápravu.
Děkuji předem za Vaši prospěšnou činnost. Se zájmem budu očekávat zveřejnění
zápisu z nadcházející schůze (4.11.2013), kde se snad dozvím k mému podnětu více.

Předseda KMČ požádal příslušný odbor MmOl. o prošetření situace a sdělení
stanoviska k tomuto problému.

Požadavky KMČ
1. Pan Bláha opět požaduje odstranění stromu u Mateřské školy
(ul. Wolkerova)
2. Pan Jelínek upozornil na špatný stav stromů a požaduje jejich ořez
(ul. Polívkova 5,7,9)
3. Pan Svozil opět požaduje průřez listnatých a jehličnatých stromů včetně uřezání
ulomeného vršku břízy. V případě nejasností kontaktujte pana Svozila (732 936 727)
(dvorní trakt ul. Žilinská, ul. Škrétova)
4. Pan Havran požaduje předložení vyúčtování za opravu sousoší „Dělnická rodina“
(ul. Litovelská)
5. Pan Šafránek požaduje, ještě před zimou, ořezání suché lípy
(ul. Pod Lipami)
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Ostatní
1. Pan Šafránek
• Poděkoval všem členům, kteří se podíleli na úspěšné realizaci akce „ Blahopřání
jubilantům“ dne 15. 10. 2013
• Informoval o řešení požadavku ořezu stromů na ulici Žilinské
Požadavek byl postoupen pracovníkům TSMO a.s.

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 2. 12. 2013 v 16:00 hodin.
Dle záznamu paní Mankovecké, zpracoval p. Šafránek
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