KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD
Zápis č. 12 /2016
Přítomni: p. Bláha, p. Jelínek, pí. Křivánková, pí. Mankovecká, p. Musil, p. Sedláček,
p. Ševčík, p. Šafránek, p. Vymětal
Omluveni: p. Svozil, pí. Brabcová, p. Fürst, p. Havran,
Hosté

: p. Vysloužil (MPO), p. Chladnuch,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Městská policie Olomouc (MPO)
1. Vyvrácená dopravní značka – ul. Štítného
2. Utržená reklamní cedule – podchod na ul. Štítného
Cedule je poškozena tak, že může dojít ke zranění kolemjdoucích
MPO tyto případy prověří a podá zprávu na příštím jednání KMČ

Ostatní
1. Předseda KMČ 18 podal informace o:
-

2.

stanovisku k připomínkám týkajících se akce „Blahopřání jubilantům“
stanovisku k problému stromořadí a spadu plodů (ul. Dvořákova)
stanovisku k požadavkům KMČ (ul. U Místní dráhy)

Kontejnery ul. Mozartova
Bude řešeno po místním šetření, které proběhne v prosinci letošního roku
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Požadavky a opravy

1.

Poškozené oplocení (ul. U Místní dráhy)
Společenství vlastníků bytových jednotek Polívkova 11 - 15 se obrací na KMČ č. 18 se žádostí o
opravu poškozeného oplocení, mezi vlakovými kolejemi, ul. U Místní dráhy a vyasfaltovanou
plochou, která je využívána jako hřiště. Navštěvují ji zejména děti z blízkých mateřských školek a
hrozí nebezpečí úrazu.

KMČ požaduje nápravu tohoto stavu
2.

Spadané, neuklizené listí
Dle informací občanů z oblasti naší KMČ není na mnoha místech uklizeno spadané
listí – hrozí nebezpečí úrazů. (např. ul. Mozartova, ul. Polívkova ….)
KMČ požaduje stanovisko a rychlé řešení tohoto problému.

3.

Lávka nad železniční tratí (ul. Na Trati x ul. Václavkova)
Občané i KMČ požadují informace o stavu řešení tohoto problému

4.

ul. U místní dráhy
Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi stanovisko jen na část námi navrhovaných řešení,
posíláme ještě jednou body, na které požadujeme stanovisko.
KMČ požadovala v dubnu tohoto roku a nadále 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:
 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
 vyřešení bezpečného výjezdu z dvorních parkovišť do ul. U místní dráhy instalací
dopravního značení (na základě požadavku SVJ)
KMČ požaduje stanovisko a řešení tohoto stavu
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5.

Žádosti o úpravy dopravního značení
-

ul. U Místní dráhy
ul. Na Vozovce
Spoluvlastníci pozemků parc. č. 336/2 a parc. č. 1239/4 požadují úpravy dopravního
značení – viz.přílohy
KMČ podporuje tento požadavek a žádá stanovisko a návrh řešení

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.

Parkování v městě Olomouci
KMČ žádá o poskytnutí informací k chystaným změnám placeného parkování,
konkrétně zda se budou nějakým způsobem týkat oblasti KMČ 18. Plánuje se
zpoplatnění parkování v některých ulicích? Pokud ne, jaká koncepční řešení
neutěšeného stavu s parkováním (která se dotknou KMČ 18) město připravuje?

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 2. 1. 2017 v 16:00 hodin.

Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek
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