KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD
Zápis č. 6 /2016
Přítomni: p. Bláha, pí. Brabcová, p. Fürst, p. Havran, pí. Mankovecká, p. Musil,
p. Sedláček, p. Ševčík, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal
Omluveni: p. Jelínek, pí. Křivánková,
Hosté

: p. Vysloužil (MPO), p. Chladnuch

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

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

MPO
ul. Mozartova – automobily mají ukradené SPZ a jsou předmětem vyšetřování
ul. Žilinská – nelze řešit, neb auto nevykazuje znaky vraku
ul. Družstevní – zakázat parkování jen karavanu nelze. Navrhuje domluvu s
majitelem

2. 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

V obou případech došlo k nápravě
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Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce
1. Čj.: S SMOL /047056 /2016 /OMAJ /Tom
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci
KMČ souhlasí
Hlasování (11 přítomných členů)

11 – 0 – 0
(pro- zdrž.- proti)

Kompletní žádost s plánky naleznete v příloze zápisu
Ostatní
1. Třídění papíru a plastů v rodinných domech
KMČ zajistí distribuci letáků

2.

Zjednosměrnění (ulice Za Zlatou koulí)

KMČ obdržela informaci o tom, že k realizaci schválené změny konečně dojde
v nejbližších dnech.
3. ul. U Místní dráhy
KMČ požaduje provedení úprav v ulici U místní dráhy, které povedou k ochraně zeleně, k
větší bezpečnosti silničního provozu a k lepšímu udržování čistoty v lokalitě. Situace se
zde dlouhodobě zhoršuje a pomalu se stává neudržitelnou. Navrhujeme, aby bylo
provedeno:
 instalování mechanických zábran (zvýšené obrubníky, betonové sloupky apod.), které zamezí
řidičům automobilů parkovat na nezpevněných plochách podél silnice, zejména pak u křížení s
ulicí Na vozovce a na křížení s ulicí Růženy Svobodové.
 zjednosměrnění ulice v úseku mezi ulicemi Grégrova a Na vozovce (v libovolném směru,
oba mají své výhody a nevýhody). Parkování by bylo možné jen na jedné straně této části ulice,
druhá by byla vyhrazena cyklistům, kteří budou moci úsek projíždět v obou směrech. Opatření
by zamezilo vzniku potenciálně kolizních situací u křížení ulice U místní dráhy s ulicí Na
vozovce, kde se aktuálně nemohou vyhnout dvě protijedoucí vozidla.
 doplnění vodorovného značení na křížení s ulicí Na vozovce, které je velmi nepřehledné
kvůli vozidlům parkujícím zde neustále v rozporu s platnou legislativou.
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 doplnění zeminy na poškozené nezpevněné plochy podél silnice a doplňková výsadba
zeleně.
 instalování odpadkových košů (odpadky jsou nyní vhazovány do kolejiště a na jeho "břehy")
a instalování košů na psí exkrementy (ulice je oblíbeným vycházkovým korzem při venčení
psů).
 oprava rozbitých chodníků (alespoň) v úseku mezi ulicemi Grégrova a Na vozovce

4. ul. Albertova – obyvatelé požadují umístění kontejnerů na tříděný odpad

5. Hodiny ve městě Olomouci (otočné na reklamních sloupech) neukazují správný
čas.Na jednom stanovišti jsou čtvery hodiny a ty ukazují i tři rozdílné časy.
Vzhledem k tomu, že od prvního upozornění na tento tristní stav (hodiny
neukazují správná čas) uplynulo již značné množství času a k nápravě nedošlo,
navrhuje KMČ 18 raději nefungující hodiny zakrýt.
6. Kontejnery na olej - KMČ navrhuje umístit (zvýšit počet) v oblasti Olomouc –
západ, na vybraných stanovištích tříděného odpadu (dle uvážení odpovědných
pracovníků MmOl) sběrné kontejnery na olej.
7. Opravy - KMČ požaduje opravy komunikace
- propadlé kanály (vjezd do ul. Krapkova z ul. Litovelské)
- propadlé vozovky na ul. Boženy Němcové.
8. Přemístění kontejnerů - obyvatelé požadují navrácení kontejnerů na tříděný odpad
z ulice Petelínova x ulice Mozartova, na původní místo, blíže k podchodu, neboť
v současné době jsou umístěny v blízkosti dalšího stanoviště kontejnerů na tříděný
odpad.
KMČ tento požadavek obyvatel podporuje a požaduje nápravu tohoto stavu.
9. Sběrné soboty
KMČ požaduje přemístění stanoviště z ul. Dvořákova x Na Vozovce na ul.
Žilinskou.

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 5. 9. 2016 v 16:00 hodin.

Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek
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Požadavky KMČ 18 6/2016

1. ul. U Místní dráhy
KMČ požaduje provedení úprav v ulici U místní dráhy, které povedou k ochraně zeleně, k
větší bezpečnosti silničního provozu a k lepšímu udržování čistoty v lokalitě. Situace se
zde dlouhodobě zhoršuje a pomalu se stává neudržitelnou. Navrhujeme, aby bylo
provedeno:

 instalování mechanických zábran (zvýšené obrubníky, betonové sloupky apod.), které zamezí
řidičům automobilů parkovat na nezpevněných plochách podél silnice, zejména pak u křížení s
ulicí Na vozovce a na křížení s ulicí Růženy Svobodové.
 zjednosměrnění ulice v úseku mezi ulicemi Grégrova a Na vozovce (v libovolném směru,
oba mají své výhody a nevýhody). Parkování by bylo možné jen na jedné straně této části ulice,
druhá by byla vyhrazena cyklistům, kteří budou moci úsek projíždět v obou směrech. Opatření
by zamezilo vzniku potenciálně kolizních situací u křížení ulice U místní dráhy s ulicí Na
vozovce, kde se aktuálně nemohou vyhnout dvě protijedoucí vozidla.
 doplnění vodorovného značení na křížení s ulicí Na vozovce, které je velmi nepřehledné
kvůli vozidlům parkujícím zde neustále v rozporu s platnou legislativou.
 doplnění zeminy na poškozené nezpevněné plochy podél silnice a doplňková výsadba
zeleně.
 instalování odpadkových košů (odpadky jsou nyní vhazovány do kolejiště a na jeho "břehy")
a instalování košů na psí exkrementy (ulice je oblíbeným vycházkovým korzem při venčení
psů).
 oprava rozbitých chodníků (alespoň) v úseku mezi ulicemi Grégrova a Na vozovce

2. ul. Albertova – obyvatelé požadují umístění kontejnerů na tříděný odpad

3. Hodiny ve městě Olomouci (otočné na reklamních sloupech) neukazují správný čas.
Na jednom stanovišti jsou čtvery hodiny a ty ukazují i tři rozdílné časy.

Vzhledem k tomu, že od prvního upozornění na tento tristní stav (hodiny
neukazují správná čas) uplynulo již značné množství času a k nápravě nedošlo,
navrhuje KMČ 18 raději nefungující hodiny zakrýt.
4. Kontejnery na olej - KMČ navrhuje umístit (zvýšit počet) v oblasti Olomouc –
západ, na vybraných stanovištích tříděného odpadu (dle uvážení odpovědných
pracovníků MmOl) sběrné kontejnery na olej.

5. Opravy - KMČ požaduje opravy komunikace
- propadlé kanály (vjezd do ul. Krapkova z ul. Litovelské)
- propadlé vozovky na ul. Boženy Němcové.
6. Přemístění kontejnerů - obyvatelé požadují navrácení kontejnerů na tříděný odpad
z ulice Petelínova x Mozartova, na původní místo, blíže k podchodu, neboť
v současné době jsou umístěny v blízkosti dalšího stanoviště kontejnerů na tříděný
odpad.
KMČ tento požadavek obyvatel podporuje a požaduje nápravu tohoto stavu.

7. Sběrné soboty
KMČ požaduje přemístění stanoviště z ul. Dvořákova x Na Vozovce na ul.
Žilinskou.

