KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD
Zápis č. 5 /2017
Přítomni: p. Bláha, p. Fürst, pí. Mankovecká, p. Musil, p. Sedláček, p. Svozil, p. Šafránek,
p. Ševčík, p. Vymětal
Omluveni: pí. Brabcová, p. Havran, p. Jelínek, pí. Křivánková,
Hosté

: MPO, pí. Sedláková, pí. Žaláková, p. Klevar (odbor koncepce a rozvoje MmOl.),
p. Chladnuch, p. Zeitler

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Městská policie Olomouc (MPO)
Nesprávné parkování


Parkující automobily na hranici křižovatky (ul. Na Šibeníku x ul. Pod Lipami)
představují velké bezpečnostní riziko tím, že znemožňují dostatečný výhled při
výjezdu na ul. Na Šibeníku



Parkující automobily přímo v zákazu vjezdu motorových vozidel (ul. Boženy
Němcové)

MPO tyto případy prověří a podá zprávu na příštím jednání KMČ
Poděkování MPO
Obyvatelé ul. U Místní dráhy velice ocenili práci MPO a ústy svého zástupce
poděkovali za to, že skvělým způsobem MPO zajistila průjezdnost ulice v průběhu
výstavy Flóra Olomouc.
Ostatní
Odbor koncepce a rozvoje MmOl.
Zástupci Odboru koncepce a rozvoje MmOl. představili účastníkům jednání návrh
regulačního plánu RP 10: sídliště ul. Na Vozovce – ul. Dvořákova a dohodli se
s KMČ, že dodají materiály týkající se tohoto RP k umístění do vývěsek KMČ 18.
KMČ vzala tento materiál na vědomí bez jakýchkoliv závažných připomínek.
KMČ na základě představeného materiálu doporučuje, aby se problém, parkování
ve městě, řešil komplexně a koncepčně pro celé město Olomouc, neb pouze tímto
způsobem je možné nalézt takové řešení, které znemožní přesouvání stejného
problému do jiné části města.
Jednání KMČ dne 2. 5. 2017
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Rozšíření vjezdu z ulice - ul. Na Šibeníku
Pan Zeitler informoval o problémech spojených s výstavbou a podnikáním v oblasti
bývalých AOZ a především s rozšířením vjezdu do areálu společnosti Vasta invest.
Ačkoliv byla stavba (po našem požadavku na prošetření) „dodatečně“ povolena,
z přiložené dokumentace je zřejmé, že společnost nepostupovala dle projektu a musí
tedy do konce května zajistit nápravu tohoto stavu.
Oblast bývalých AOZ – ul. Na Šibeníku
V prostoru bývalého AOZ se nachází mnoho objektů, které užívají různé firmy.
KMČ žádá prošetření, zda jsou všechny objekty využívány k určenému účelu
Parkování v oblasti Výstaviště Flóra Olomouc
Pan ředitel s plnou vážností vyslechl námitky občanů týkajících se parkování
v okolí areálu Výstaviště Flóra Olomouc a.s. (např.: cena parkovacích karet pro rezidenty
se bude vázána na cenu městských rezidentských karet a bude se tedy zvyšovat pouze společně se
zdražením městských rezidentských karet) s tím, že tyto připomínky předloží na nejbližším

jednání představenstva Výstaviště Flóra Olomouc a.s. a o výsledku bude informovat
KMČ 18 (text zápisu z minulého jednání KMČ 18)
Vzhledem k tomu, že jednání představenstva Výstaviště Flóra a.s. již proběhlo a
KMČ nemá žádné informace týkající se tohoto problému, vyzýváme pana ředitele,
aby nám slíbené informace poskytl.
Blahopřání jubilantům
Tradiční akce blahopřání jubilantům proběhne dne 11. 5. 2017 ve 14:30 hodin,
v Rytířském sále radnice města Olomouce.
Po vyjádření nespokojenosti s výběrem hudby a obsahem balíčků došlo již dle
informací k nápravě.
Parkování – ul. Foerstrova 30,32,34
Úprava bude řešena v rámci Regulačního plánu 10: sídliště ul. Na Vozovce – ul.
Dvořákova. Tento RP bude samozřejmě předmětem jednání MmOl. s občany
dotčeného území.
Předseda KMČ 18 podal informace o:
-

schválených akcích na opravu komunikací dle návrhů KMČ (2,7 mil. Kč/rok 2017)

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční

dne 5. 6. 2017 v 16:00 hodin.

Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek

Jednání KMČ dne 2. 5. 2017
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