KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 12/2014
Přítomni: p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Havran, p. Jelínek, pí. Koutná,
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek,
Omluveni: p. Šnobl, pí. Machová, p. Vymětal
Hosté

: p. Velešík (MPO), p. Chladnuch

Městská policie Olomouc (MPO)
1. Pan Velešík sdělil, že problém s dlouhodobě zaparkovaným (odloženým) automobilem
bez SPZ (ul. Wolkerova 54) je již vyřešen
2. Paní Daniela Kaňáková upozornila na nebezpečnou situaci (ul. Wolkerova)
Už delší dobu si všímám nebezpečné dopravní situace na ulici Wolkerova - zejména
na přechodu pro chodce u tramvajové zastávky "Wolkerova". Za poslední dva roky, co
tudy pravidelně procházím či projíždím, jsem byla svědkem spousty nebezpečných
situací. Problém spatřuji hlavně v nedostatečném označení přechodu směrem k
nemocnici (pokud jedeme autem ve směru z Olomouce - po pravé straně). Před
přechodem jsou parkovací místa pro automobily, chodec na přechodu tedy musí
vstoupit do vozovky a teprve poté vidí, zda může po přechodu přejít, stejně
nepřehledná situace je zde pro řidiče - pokud ale tudy nejezdíte pravidelně, nepočítáte
s tím, že vám pod kola auta vyběhne dítě nebo dospělý člověk utíkající na tramvaj.
Druhý problém tohoto přechodu je, že už před ním se silnice rozšiřuje z jednoho pruhu
na dva a řidiči se tedy těsně před přechodem začnou předjíždět a zrychlovat samozřejmě - jedou už skoro po výpadovce na Brno... Správně by přitom mělo
rozšíření silnice začínat až ZA přechodem pro chodce.
Mohla byste mi jako členka Komise městské části Olomouc - západ zodpovědět
otázku, zda se těmto nebezpečným situacím dá zabránit, stávající situaci napravit?
Popřípadě mi zaslat kontakt na člověk v této věci kompetentního?
O situaci jsem se informovala u zastupitele Ing. Arch. Tomáše Pejpka a ten mi právě
doporučil se první obrátit na Komisi městské části Olomouc - západ.
Děkuji za odpověď,
s přáním hezkého dne a pozdravem
Daniela Kaňáková
KMČ požaduje kompetentní odpověď k tomuto problému od příslušného odboru
MmOl.
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Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce
1. Čj.: S-SMOL/ MAJ /22/898/2009/TO/Lex
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci
KMČ z důvodu znehodnocení pozemku nedoporučuje prodej a souhlasí se
zřízením věcného břemene umístění a provozování trafostanice na tomto
pozemku.
Hlasování (10 členů)

10 – 0 – 0
(pro- zdrž.- proti)

Kompletní žádost s plánkem naleznete v příloze zápisu

Ostatní
1. Pan Šafránek informoval o:
- situaci ve věci parkování na ulici U Místní dráhy
- navrhovaném řešení dopravní situace v ul. Na Vozovce a jejím okolí. Na první
jednání KMČ v lednu přijde autor představit navrhované řešení a zodpovědět
případné dotazy.
- blahopřání jubilantům, které proběhlo dne 5. 11. 2014 ve 14. hodin v rytířském
sále radnice města Olomouce a poděkoval všem, kteří se na této akci podíleli
- instalaci vývěsních skříněk KMČ 18. Instalace byla provedena v měsíci listopadu
(ul. Litovelská a ul. Wolkerova)
2. Pan Havran a pan Chladnuch upozornili:
- na poškozené kovové sloupky na chodníku u vlakového přejezdu (ul. Litovelská)
u stanice Olomouc – město.
- na nevhodně uložené betonové panely podél kolejiště u vlakového přejezdu (ul.
Litovelská) u stanice Olomouc – město.
KMČ požaduje opravu poškozených sloupků a odstranění betonových panelů
3. Pan Musil seznámil KMČ s předběžnými výsledky z jednání ve věci parkování na ul.
U Místní dráhy.
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4. Pan Havran upozornil na aplikaci http://www.lepsimisto.cz, která umožňuje propojení
úřadu s městskými částmi. Tato aplikace by zlepšila komunikaci i kontrolu řešení
požadavků předávaných na MmOl. jednotlivými Komisemi městských částí.
KMČ doporučuje, aby se kompetentní představitelé města Olomouce zabývali
možností zavedení této aplikace, které umožňuje zlepšení komunikace mezi
úřadem, komisemi městských částí a obyvateli města Olomouce.

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 5. 1. 2015 v 16:00 hodin.
Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek
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