KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 9/2015
Přítomni: p. Bláha, pí. Brabcová, p. Fürst, p. Havran, p. Jelínek, pí. Mankovecká
, p. Musil, p. Sedláček, p. Svozil, p. Ševčík, p. Vymětal
Omluveni: p. Šafránek, pí Křivánková,
Hosté
: p. Velešík (MPO), p. ing. Luňáček (OKR), a občané: p. Vyskočil Jakub, pí Mrtvá
Eliška, pí Šustková Blažena, pí Sokolíčková Marie a p. Sokolíček Miroslav

Jednání komise řídil p. Fürst.
Městská policie Olomouc (MPO) :
1. Na podkladě zápisu z června t.r. k požadavku pí Musilové informovala MPO, že
nežádoucí provoz nákladních automobilů neshledala, obtěžující volně pobíhající
kočky nebo snad psi se možná někdy v ul. Olbrachtově vyskytnou, nicméně zřejmě se
jedná o sporadický náhodný výskyt.
2. Pan Svozil upozornil na nesprávné parkování karavanu v ul. Družstevní u č. 37.
MPO prověří stav a zajistí nápravu.
3. Pan Fürst upozornil na parkování na chodníku u prodejny Billa ve Slovanském domě.
Zřejmě se jedná o vozidla zaměstnanců prodejny.
MPO prověří stav a event. i zajistí nápravu.
4. Pan Fürst upozornil na nerovný povrch staré cyklostezky v ul. Kosmonautů od ul.
Vejdovského okolo MVO (Mor.vysoké školy Olomouc) k ul. 17. listopadu a dále
v okolí Sokolovny je stav ještě horší – zde je to důsledek rozkopání v loňském roce.
KMČ má zato, že příslušný odbor, jež od stavební firmy stezku přejímal, by měl
min. toto u investora reklamovat.
5. Pan Vyskočil upozornil MPO na parkování ve Wolkerově ulici poblíž tramvajových
kolejí a požadoval tam umístit dopravní značku parkování zakazující. Pan Musil
vysvětlil, že značka tam není umístěna proto, že popsaný problém zakazuje obecná
úprava přikazující zachovat volný prostor široký min. 3,5 m od koleje.
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Ostatní
1. K problematice řešení křižovatky ul. Krapkova, ul. Palackého,ul. Litovelská, Tř.
Svornosti s výjezdy od bytových domů Silo a skladů za Pizzerií u nádraží Olomouc
město navíc proťaté železniční tratí vystoupil p. ing. Luňáček z OKR. Informoval, že
jediné možné zdokonalení tohoto uzlu je zřízení odbočovacího pruhu z ul. Palackého
do Krapkovy tak, že by se zkrátil nástupní ostrůvek ve směru k Neředínu. Ostatní
úpravy nejsou možné, protože by odporovaly drážním předpisům.
2. Pan Fürst přečetl komisi e-mail pí ing. Kmoníčkové (Odbor dopravy) z 8.6.2015, že
lávka pro pěší spojující ul. Václavkovu s ul. Na Trati bude pro havarijní stav snesena
pravděpodobně v říjnu t.r. Jedná se o akci vedenou Odborem investic. Součástí akce je
i zrušení chodníku a postavení plotu bránícího přecházení tratě. Požadavek naší KMČ
na vybudování přechodu přes trať pro chodce a cyklisty zabezpečeného výstražným
křížem je proto údajně bezpředmětný.
KMČ má zato, že příslušní odborníci nevzali dostatečně do úvahy fakt, že
občanům bude vadit, že město je tratí rozděleno a přechody či přejezdy jsou od
sebe vzdálené kilometr. KMČ předpokládá, že časem dojde k anonymnímu
narušení plotu a lidé budou přecházet tam, kde dosud přecházeli desítky let.
Proto KMČ opakuje svůj požadavek na vybudování přechodu přes trať pro
chodce a pokud bude možno i přejezd pro cyklisty!
3. Pan Bláha upozornil na fakt, že druhý podchod pod Foersterovou ulicí (u ZŠ
Mozartova) není dosud opraven a jeho stav se blíží havarijnímu. Požadoval zařazení
do plánu oprav na nejbližší období. Pan Musil dodal, že MPO vybaví oba podchody
vždy dvěmi bezp. kamerami.
KMČ tento návrh podporuje. Hlasování: 9 pro,

nikdo proti,

zdrželi se: 2

4. Odbor investic požádal dopisem SMOL/153868/2015/0I0Zac z 15.7.2015 o
maximálně tři návrhy na realizaci investic v r. 2016. Komise navrhuje akce a prioritu:
1. Přechod pro chodce přes trať mezi ulicemi B.Václavka a Na Trati.
2. Rozšíření parkoviště na ul. Boženy Němcové
3. Oprava zanedbaného domu na rohu ulic Palackého a Erbenovy
KMČ tento návrh podporuje – hlasování: 11 pro,
proti: 0,
Pan Fürst předá tabulku s návrhy na OI do 11.9.2015

zdrželi se: 0

5. Pan Giacintov zaslal 22.6.2015 e-mail, kde navrhuje měřit rychlost vozidel v ul.
Krapkově radary s ukazatelem rychlosti. Pan Musil upozornil, že MPO momentálně
nemůže preventivní radary zapůjčit, neboť jsou instalované v ulicích Hodolanská a
Střední Novosadská, kde byly nedávno zrušeny přechody pro chodce v blízkosti
školských zařízení.
KMČ žádá OKR o zapůjčení radaru s čítačem vozidel a záznamy rychlostí, aby
mohlo být vytipováno místo pro pozdější umístění radaru dle mailu p. Giacintova
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6. Pan Vyskočil žádá o měření rychlosti v místech, kde ul. Wolkerova se rozšiřuje a
přechází v Brněnskou.
7. Pí Sokolíčková znovu upozorňuje na požadavek obyvatel ulic Za Zlatou koulí,
Brandlova a Žilinská ze září 2014 na zjednosměrnění provozu na těchto ulicích
(částech ulic), jelikož tam nelze parkovat pro malou šíři vozovek. Dosud jí nikdo
z odborníku magistrátu neodpověděl, i když KMČ tento požadavek podpořila
v zápisech z 1.9.2014 a 2.2.2015.
8. Pan Svozil žádá opravu chodníku v ul. Škrétově v místech výjezdu z vnitrobloku
Škrétova - Tř. Míru – Dvořákova – Žilinská, kde se chodník propadá vlivem špatně
zhutněného zásypu po výkopu. Paní Mrtvá se k tomu připojuje.
KMČ žádá, aby oprava byla provedena pořádně, protože na toto místo najíždějí
svozová vozidla TSMO a nákladní vozidla zásobování restaurace Zlatá koule.
9. Pan Vyskočil žádá stanovisko přislíbené p. Puhačem vyplývající z jednání svolaného
radním p. Žáčkem v červenci 2015, které proběhlo s OKR, OŽP a OD k úpravě
dvorního traktu mezi ulicemi Albertova a Wolkerova pro parkování vozidel. Odborné
útvary požadovaly stanovisko KMČ 18, byť ta se kladně k tomuto již v minulosti
vyjadřovala.
KMČ znovu tuto úpravu podporuje. Hlasování: Všech 11 přítomných je pro.
10. Paní Šustková poděkovala KMČ a městu za opravu vozovky a zřízení parkovišť u ZŠ
Tř. Svornosti. Reagovala též na rozhlasový rozhovor s p. Jakubcem o zřizování cvičišť
umožňujících posilování dospělých osob a nesouhlasila s návrhem na umisťování
cvičišť vedle dětských hřišť.
KMČ nemá dostatek informací, nezaujímá stanovisko.
11. Paní Šustková dále upozornila, že (reklamní) hodiny rozmístěné po městě neukazují
jednotný čas, že kanalizační vpusti jsou z velké části zaneseny a nikdo je nečistí a
ptala se, zda MmOl má plán na opravu chodníků a kde ho lze vidět.
KMČ požaduje zjednání nápravy.

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 5. 10. 2015 v 16:00 hodin.
Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Fürst
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