KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD
Zápis č. 5 /2016
Přítomni: p. Bláha, pí. Brabcová, p. Fürst, p. Jelínek, pí. Křivánková, pí. Mankovecká,
p. Sedláček, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal
Omluveni: p. Havran, p. Musil, p. Ševčík,
Hosté

: p. Vysloužil (MPO), p. Chladnuch, p. Sokolíček

Městská policie Olomouc (MPO)
1. Odstavená nepojízdná auta
-

ul. Mozartova (2 auta)
ul. Žilinská (1 auto)

MPO prověří situaci, stav a podá informaci na příštím jednání KMČ 18 o řešení
tohoto problému
2. Blokování parkovacích míst
ul. Družstevní 39 – stojící karavan blokuje místa pro parkování
MPO prověří tuto situaci a podá informaci na příštím jednání KMČ 18 o řešení
tohoto problému
3. Zábor veřejného prostoru
z důvodu nevhodného zúžení průchodu pro chodce žádá KMČ 18 o prověření
záboru veřejného prostoru
-

ul. Palackého 21 nevhodně postavené lešení zužuje prostor pro chodce tak, že
brání průjezdu kočárků i bezpečnému průchodu

-

ul. Mlýnská nevhodně umístěná zahrádka před provozovnou Kebab (vedle vstupu
do pasáže) znemožňuje průjezd kočárků

KMČ požaduje prověření a případnou nápravu tohoto stavu

Jednání KMČ dne 2. 5. 2016
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Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce
1. Čj.: S SMOL /054905 /2016 /OMAJ /Mic
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci
KMČ souhlasí
Hlasování (10 přítomných členů)

10 – 0 – 0
(pro- zdrž.- proti)

Kompletní žádost s plánky naleznete v příloze zápisu
Ostatní
1. Třídění papíru a plastu v rodinných domech
KMČ vyjádřila podporu tomuto záměru, chce se k projektu připojit a zajistí
následnou distribuci letáků

2.

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholu a žebrání
KMČ navrhuje celkové vymezení zákazu konzumace alkoholu a žebrání na určité
zóny, např.: okolí mateřských škol, základních škol, zastávek MHD, nemocnice
apod..s tím, že okolí bude definováno jako nejmenší vzdálenost od nejbližší části
budovy či území s budovou související do vzdálenosti 20 metrů.
Hlasování (10 přítomných členů)

3.

10 – 0 – 0
(pro- zdrž.- proti)

Zjednosměrnění (ulice Za Zlatou koulí)

KMČ požaduje informaci o tom, proč doposud tato schválená změna nebyla
uskutečněna, včetně požadovaného označení (dodatkovou tabulkou –„Cyklisté v obou
směrech“ a značkou „Zákaz stání“ na levé straně).
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4.

Předseda KMČ 18:
 informoval - o opravách chodníků a komunikací v roce 2016 v oblasti MČ 18:
1) Oprava chodníku (ul. Wellnerova)
2) Oprava plochy před kontejnery (ul. Škrétova)
3) Oprava chodníku (ul. Palackého)
- o vnitřní reorganizaci na odboru dopravy a odboru koncepce a
rozvoje
- o úpravě zadního traktu (ul. Albertova) – nejprve je nutné
zpracovat investiční studii pro toto území

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 6. 6. 2016 v 16:00 hodin.

Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek
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Požadavky KMČ 18 5/2016

1. Zábor veřejného prostoru
z důvodu nevhodného zúžení průchodu pro chodce žádá KMČ 18 o prověření
záboru veřejného prostoru
-

ul. Palackého 21 nevhodně postavené lešení zužuje prostor pro chodce tak, že
brání průjezdu kočárků i bezpečnému průchodu

-

ul. Mlýnská nevhodně umístěná zahrádka před provozovnou Kebab (vedle vstupu
do pasáže) znemožňuje průjezd kočárků

KMČ požaduje prověření a případnou nápravu tohoto stavu

2. Zjednosměrnění (ulice Za Zlatou koulí)
KMČ požaduje informaci tom, proč doposud tato schválená změna nebyla
uskutečněna, včetně požadovaného označení (dodatkovou tabulkou –„Cyklisté v obou
směrech“ a značkou „Zákaz stání“ na levé straně).

