KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 2/2014
Přítomni: p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Jelínek, pí. Machová,
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek,
Omluveni: p. Šnobl, pí. Koutná, p. Havran, p. Vymětal
Hosté

: p. Velešík (MPO), pí. Solovská (PČR), p. Chladnuch, p.Jakubec (člen RMO),
pí. Šustková

Městská policie Olomouc (MPO) a Policie České republiky (PČR)

1. Pan Giacintov upozornil na špatné parkování – stání vozidel přímo v křižovatce (ul.
Litovelská x ul. Před Lipami)
2. Pan Fürst informoval špatném parkování (ul.M. Horáková x ul. kpt. Nálepky)

Ostatní
1. Pan Šafránek
• Informoval o jednání s pí. Motyčkovou týkající se dotazu pana Viktory, ohledně
vodorovného šrafování (ul. Krapkova). Její odpověď je v příloze.
• Podal informace týkající se vyčleněných finančních prostředků pro KMČ
určených na opravy komunikací a chodníků
Vyzval všechny členy KMČ k předložení návrhů na opravy v roce 2014
v oblasti KMČ č. 18 na příštím jednání.
• Oznámil, že jednání s firmou DS GEO projekt, týkající se opravy komunikace
(ul.Wellnerova, ul. Kašparova), se za KMČ zúčastní p. Fürst
• Upozornil na vernisáž výstavy Káji Saudka v Muzeu umění dne 6. 2. 2014 v 18:30
hod.
Požadavky KMČ:
1. Ořezání stromů na ulici Štítného mezi domy č. 14 a č. 16.
2. Podání informací o připravované výstavbě na parcele č. 809/40 v k.ú. Nová Ulice.
3. Podání informace o stavu, záměru a řešení zamýšleného odstranění železné lávky přes
železniční trať (ul. Na Trati – ul. Václavkova)

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 7. 3. 2014 v 16:00 hodin.
Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek

Jednání KMČ dne 3. 2. 2014
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Příloha zápisu 22014

Vážený pane Viktoro,
pan předseda Šafránek mi předal Váš e-mail týkající se situace Krapkova (který mi nebyl doručen na
můj PC a tudíž Vám nebyla zaslána odpověď).
Ve Vaší žádosti máte konkrétní dotazy, kdy většina informací byla již v předchozím e-mailu, tudíž jsem
Vaše konkrétní dotazy vyznačila a očíslovala a tady je opět odpověď:
1. dopravní značení bylo realizováno dle vydaného rozhodnutí o udělení souhlasu se stanovení místní
úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích a stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích, vydané odborem stavebním, odd. st. správy na úseku pozemních
komunikací (toto celé je jeden dokument, který Vám zasílám v příloze) a byl vydán dne 18.3.2013 na
základě žádosti firmy Dopravní značení Svoboda (smluvní vztah mezi Hotelem Flora, firmou Dopravní
značení Svoboda a firmou REKAS)
2. stejný jeden dokument viz. výše
3. situace dopravního značení je součástí vydaného dokumentu
4. písemné vyjádření PČR - dopravního inspektorátu nemá odbor dopravy k dispozici, je součástí
řízení odboru stavebního (odkaz jsem Vám vyznačila ve vydaném dokumentu).
K této věci Vám rovněž sděluji, že požadavek na tento rozsah dopravního značení byl vznesen od
PČR - DI, z důvodu dodržení stávající platné normy pro účelové komunikace (a to v nejkratší možné
délce). V příloze Vám také zasílám situaci, se zakreslením požadovaných rozhledových trojúhelníků.
Na základě Vašeho požadavku jsme s PČR - DI projednali možnost "zkácení" vodorovného
dopravního značení. PČR - DI však k úpravě zaujala negativní stanovisko, neboť by došlo ke zhoršení
rozhledových poměrů a nebyla by dodržena platná norma.
S pozdravem

Ing. Kateřina Motyčková
vedoucí oddělení dopravních opatření
Magistrát města Olomouce
Odbor dopravy
Hynaisova 10 | 779 11 Olomouc
tel.: 588 488 264 | mobil: 724 223 966
katerina.motyckova@olomouc.eu
www.olomouc.eu

