KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 4/2015
Přítomni: p. Bláha, pí. Brabcová, p. Fürst, p. Havran, p. Jelínek, pí. Křivánková,
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Sedláček, p. Svozil, p. Šafránek, p. Ševčík,
p. Vymětal
Omluveni:
Hosté

: p. Velešík (MPO), p. Chladnuch, p. Giacintov, p. Změlík

Městská policie Olomouc (MPO)
Vnitroblok (ul.Wolkerova, ul. Albertova) - parkování

1.

KMČ oslovila pana Puhače a ten přislíbil společné jednání všech zúčastněných
stran, tak aby bylo vydáno jednoznačné stanovisko k tomuto problému.
KMČ upozorňuje na poškozený kanálový poklop v městském parku, naproti
vyústění ul. Krapkovy

2.

KMČ požaduje opravu
3.

Jakým způsobem byl řešen přestupek velkého stěhovacího vozu
(kamionu), který zasahoval nejen do křižovatky Neředínská, Okružní, ale
značně do vozovky Okružní, a to v neděli 12.4.2015 asi kolem 10,30 hodin.

MPO na příštím jednání KMČ podá k tomuto případu informace.

Ostatní
1. Pan Změlík jako zástupce obyvatel ul. Dvořákovy opětovně tlumočil stížnost na
průjezd nákladních automobilů nad 10 t nejen ul. Dvořákovou, ale i okolními
ulicemi – viz.: příloha
Požaduje konečně komplexní řešení vjezdu nákladních automobilů do města
Olomouce z důvodu zhoršení kvality bydlení a ničení městského majetku (silnice,
kanalizace).
KMČ plně podporuje tento požadavek a opět vyzývá odpovědné představitele
města ke komplexnímu a rychlému řešení tohoto stavu za účelem zachování
komfortu bydlení a zastavení ničení majetku města.
2. Holubi ve městě
KMČ požaduje informaci, jak je zajištěn v městě Olomouci odchyt, případně
snižování stavu holubů
Jednání KMČ dne 13. 4. 2015
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3. KMČ tlumočí stížnosti občanů na dlouhé čekací doby při vydávání občanských
průkazů a pasů
KMČ požaduje kvalifikovanou odpověď k této stížnosti.

4. Pan Změlík tlumočil dotaz ohledně výsadby zeleně jako náhrady za vykácené
stromy na ul. Foerstrova.
KMČ požaduje odpověď na tento dotaz občanů
5. Poškozené kovové sloupky u vlakového přejezdu Olomouc-město
KMČ urguje nápravu tohoto stavu
6. Předseda KMČ:






přivítal nové členy KMČ 18
seznámil přítomné s organizačními záležitostmi
podal informaci o sběrových sobotách a požádal o umístění harmonogramu
sběrových sobot do vývěsek
informoval o připravované akci „Blahopřání jubilantům“, která se
uskuteční v měsíci květnu
vyzval přítomné, aby se zájemci o účast na této akci přihlásili na příštím
jednání KMČ, kdy bude známo i přesné datum realizace akce

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 4. 5. 2015 v 16:00 hodin.
Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek

Jednání KMČ dne 13. 4. 2015
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Staveništní doprava – polyfunkční areál Hejčín, Wellnerova Olomouc
Během měsíce dubna 2015 bude v ul. Wellnerova započata stavba polyfunkčního domu.
Dům bude umístěn na pozemku přilehlém po levé straně k ul. Wellnerova v místě kdy na tuto
ulici navazuje smíšená stezka pro chodce a cyklisty, která následně cca po 150 m vyúsťuje
na ul. Dolní Hejčínská. Na takto umístěnou stavbu polyfunkčního domu bylo místním
obecným stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí a následně stavební povolení.
V rámci stavebního řízení se k stavbě vyjadřoval i odbor dopravy MMOl, ve svém vyjádření
z roku 2013, požadoval, aby staveništní doprava byla vedena z ul. Dolní Hejčínská po
panelové cestě, zřízené pro tyto účely v trase smíšené stezky pro chodce a cyklisty Hlavním
důvodem této podmínky bylo aby těžká staveništní dopravy byla vedena mimo obytnou
zástavbu na ul. Wellnerova a co nejméně obtěžovala obyvatele. Komunikace je využívána
k parkování vozidel, neboť sousedí se zónou placeného parkování. Parkování je zde však
pouze tolerováno, šířka vozovky obecně parkování neumožňuje.
Během měsíce března 2015 se na odbor dopravy MMOl obrátil zástupce firmy GAMA
Stavby, která bude stavbu dodávat, s žádostí o projednání staveništní dopravy a to zejména
s přihlédnutím k faktu, že v ul. Dolní Hejčínská byla během roku 2014 zrealizována akce
„Bezbariérové úpravy – trasa K“ (dotace SFDI) a vedení staveništní dopravy v trase
schválené v rámci stavebního řízení brání mimo jiné nový ostrůvek s přechodem pro chodce
postavený v místě zaústění stezky pro chodce a cyklisty na ul. Dolní Hejčínská. Vjezd na
stavbu Dolní Hejčínská, by nebyl možný bez dočasného odstranění stavebního zásahu do
nově postaveného přechodu pro chodce. Vzhledem k tomu, že přechod byl součástí stavby
na kterou byly použity dotace z SFDI, poukázala Mgr. Chudobová manažerka projektu
bezbariérová Olomouc, na složitá jednání se SFDI a reálné nebezpečí krácení dotací.

Na základě těchto skutečností byl odbor dopravy nucen přehodnotit svůj požadavek a
uvažuje nyní povolit průjezd staveništní dopravy přes ulici Wellnerova.
Negativa:
-

Zvýšení prašnosti a hluku po dobu výstavby
Předpokládaný harmonogram:
15.4.-30.4 2015 – odvoz zeminy 15x denně čtyřnápravový nákladní automobil
30.4.-30.10 2015 – hrubá stavba – max.. 10x denně průjezd domíchávače, nebo
jiného těžkého auta s materiálem
30.10.2015-30.4.2016 – dokončovací práce – průměrně 2 průjezdy nákladních
vozidel denně

-

Dočasné omezení parkování na ulice Wellnerova – ( jedná se však o cca 25
neoprávněných stání, která se nebudou týkat obyvatel ulice ale spíše občany
přijíždějící do zaměstnání k celodennímu stání, návštěvníkům bazénu , zimního
stadionu atp. Tato stání jsou občas na základě podnětu místních obyvatel
pokutována MPO).
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Pozitiva:
-

Finanční prostředky cca 200 tis.Kč na vybudování uvažovaného staveništního sjezdu
z ul.Horní Hejčínská budou navíc použity po skončení výstavby na velkoplošnou
opravu povrchu komunikace.

-

Po dobu stavby nebude nijak omezen průchod pro pěší a cyklisty, který je v této
lokalitě velmi silně frekventovaný. Nejbližší možná alternativa pěšího propojení je
vzdálena cca 2km.

-

Přechod pro chodce na ulici Dolní Hejčínská zůstane po dobu stavby v provozu.

-

Nebude ohrožení krácení dotací, odpadnou komplikace a složitá jednání se SFDI.
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POŽADAVKY KMČ 18

duben 2015

 KMČ upozorňuje na poškozený kanálový poklop v městském parku, naproti
vyústění ul. Krapkovy
KMČ požaduje opravu

 Pan Změlík jako zástupce obyvatel ul. Dvořákovy opětovně tlumočil stížnost
na průjezd nákladních automobilů nad 10 t nejen ul. Dvořákovou, ale i
okolními ulicemi – viz.: příloha
Požaduje konečně komplexní řešení vjezdu nákladních automobilů do města
Olomouce z důvodu zhoršení kvality bydlení a ničení městského majetku (silnice,
kanalizace).
KMČ plně podporuje tento požadavek a opět vyzývá odpovědné představitele
města ke komplexnímu a rychlému řešení tohoto stavu za účelem zachování
komfortu bydlení a zastavení ničení majetku města.
 Holubi ve městě
KMČ požaduje informaci, jak je zajištěn v městě Olomouci odchyt, případně
snižování stavu holubů

 KMČ tlumočí stížnosti občanů na dlouhé čekací doby při vydávání občanských
průkazů a pasů
KMČ požaduje kvalifikovanou odpověď k této stížnosti.

 Pan Změlík tlumočil dotaz ohledně výsadby zeleně jako náhrady za vykácené
stromy na ul. Foerstrova.
KMČ požaduje odpověď na tento dotaz občanů
 Poškozené kovové sloupky u vlakového přejezdu Olomouc-město
KMČ urguje nápravu tohoto stavu

