KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 12/2015
Přítomni: p. Bláha, p. Fürst, p. Jelínek, pí. Křivánková,
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Sedláček, p. Svozil, p. Šafránek,
p. Vymětal
Omluveni: pí. Brabcová, p. Ševčík, p. Havran,
Hosté

: p. Velešík (MPO), p. Chladnuch, pí. Sokolíčková, p. Sokolíček, p. Koutný,
p. Kříž, p. Hebelka

Městská policie Olomouc (MPO)

1.

Požadavek obyvatel na řešení problému s parkováním automobilů před vjezdy
do garáží obytných domů (ul. Brandlova, ul. Na Vozovce)
Městská Policie Olomouc (MPO) bude situaci monitorovat. Požadavku na
vyznačení vjezdu pomocí vodorovného značení není z hlediska zákona možné
vyhovět, neboť by tímto docházelo k duplicitě, neb ze zákona je stání ve vjezdu
zakázáno. MPO doporučuje obyvatelům dotčených nemovitostí, aby se
obraceli na MPO, která tyto prohřešky bude bez prodlení řešit.

KMČ požaduje od Odboru dopravy MmOl. stanovisko a návrh řešení tohoto
problému.

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce

1.

Čj.:S-SMOL/255202/2015/OMAJ/Mic

Žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých věcí

Hlasování (13 přítomných členů)

10 – 0 – 0
(pro- zdrž.- proti)

Kompletní žádost s plánky naleznete v příloze zápisu
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Ostatní
1. Zjednosměrnění ulice Za Zlatou koulí. Obdrželi jsme od Odboru dopravy MmOl.
dva návrhy řešení tohoto požadavku občanů.
Vzhledem k tomu, že občané požadovali úpravu pouze pro ulici Za Zlatou koulí a
nikoliv i ulic sousedních, pověřila KMČ po dohodě s obyvateli ul. Za Zlatou koulí,
předsedu KMČ jednáním na Odboru dopravy MmOl. o změně návrhu řešení.
KMČ požaduje po Odboru dopravy MmOl. stanovisko, případně návrh
řešení požadavku na zjednosměrnění pouze ulice Za Zlatou koulí.
2. Pan Fürst upozornil, že KMČ 18 nebyla informována o započaté stavbě (ul.
Krapkova) a o tom, zda má firma provádějící stavbu povolení k vjezdu přes
chodník.
KMČ požaduje, již po několikáté, od příslušného odboru MmOl. včasnou
informaci o záborech, akcích apod.
3. Pan Bláha seznámil přítomné s navrhovaným řešením vnitrobloku (ul. Wolkerova x
ul. Albertova).
KMČ požaduje celkovou revizi stavu stromů a zeleně v celém vnitrobloku,
zejména v blízkosti mateřské školy.
4. Pan Sedláček podal informace o předláždění levé strany chodníku (cca 250m2 ) na
ul. Dvořákova, v úseku (ul. Resslova x ul. Na Vozovce)

5. Předseda KMČ 18:


informoval o vývoji situace v oblasti vnitrobloku ul. Poupětova a
ul. Wolkerova po jednání dne 25.11.2015

 informoval o aktuálním stavu řešení týkajícího se lávky nad železniční tratí
(ul. Na Trati – ul. Václavkova)
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Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 4. 1. 2016 v 16:00 hodin.
Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek
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