KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD
Zápis č. 9 /2017
Přítomni: p. Bláha, pí. Brabcová, p. Fürst, p. Havran, p. Jelínek, pí. Křivánková,
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Sedláček, p. Svozil, p. Ševčík, p. Vymětal
Omluveni: p. Šafránek
Hosté

: zástupce MPO p. Vysloužil, p. Chladnuch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Městská policie Olomouc (MPO)
K MPO nebyly připomínky nebo požadavky
Kontrola úkolů z minulého zápisu
Úkoly nebyly.
Ostatní
1.

Prodejní automat jízdenek – ul. Litovelská
Pan Havran upozornil, že na této ulici vedle Komerční banky je automat zakrytý
keřem. KMČ č. 18 žádá OŽP o vhodnou úpravu místa a o oznámení provedené
úpravy.
Hlasování (12 přítomných členů)
12 – 0 – 0
(pro- zdrž. - proti)

2.

Ucpané kanalizační vpusti - ul. B. Němcové aj.
Pan Fürst upozornil na velký počet ucpaných vpustí v celém městě. KMČ č. 18 byla
informována, že kanalizační vpusti na vozovkách, kterými jsou vedeny silnice I. a II.
třídy jsou v péči SSOK (Správa silnic Ol. kraje). Nicméně zůstává hodně vpustí v péči
Stat. města Olomouce, potažmo TSMO – např. na ul. B. Němcové u vstupu do nádraží
Českých drah.
KMČ č. 18 žádá o zajištění pročistění vpustí u SSOK a pročistění uvedené vpusti.
Členové KMČ č. 18 prověří stav vpustí přidělených ulicích.
Hlasování (12 přítomných členů)
12 – 0 – 0
(pro- zdrž. - proti)

3.

Místo pro přecházení – křižovatky ul. Krapkovy s ul. Na vozovce a ul. Grégrovou
Paní Křivánková upozornila, že vzhledem k občasnému průjezdu aut (někdy i nákladních souprav) nepovolenou rychlostí po Krapkově ulici není ani chůze po
vyznačeném a osvětleném přechodu pro chodce bezpečná pro osoby se sníženou
rychlostí reakce. Je to způsobenou omezenými možnostmi rozhlédnutí na pro tyto
osoby (děti a staré) na větší vzdálenost kvůli stojícím vozidlům a kvůli přilehlým
zatáčkám. Rekonstrukce ul. Na vozovce je v nedohlednu a zřejmě ani situaci nevyřeší.
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KMČ č. 18 požaduje Odbor správy městských komunikací a MHD o zajištění
prověrky dopravní situace v uvedených místech a provedení potřebných opatření
(doplnění dopravního značení, zrcadel a p.).
Hlasování (12 přítomných členů)
12 – 0 – 0
(pro- zdrž. - proti)
4.

Označení ulic
Pan Fürst upozornil na chybějící označení ulic na rohu Krapkova x B. Němcové.
Předchozí žádost o totéž na jeře loňského roku nevedla k nápravě. Onačení Krapkovy
ulice na její protilehlé straně na domě č. o. 1 (Rest. U Fleka) je nečitelné.
KMČ č. 18 požaduje Odbor správy městských komunikací a MHD o zajištění a
připevnění nových tabulek s názvy ulic.
Hlasování (12 přítomných členů)
12 – 0 – 0
(pro- zdrž. - proti)

5.

Chodníky Foerstrova
Pan Bláha projevil potěšení z estetických úprav podchodu pod Foerstrovou ulicí u ZŠ
Mozartova. Zároveň upozornil na propadlé přilehlé chodníky, ze kterých vyčnívají
kanalizační šachty
KMČ č. 18 požaduje Odbor správy městských komunikací a MHD (OSMK) o
zajištění opravy chodníků.
Hlasování (12 přítomných členů)
12 – 0 – 0
(pro- zdrž. - proti)

6. Podchod Foerstrova
Pan Sedláček upozornil, že nedávno opravený a vymalovaný podchod pod
Foerstrovou ulicí u pošty 10 se neuklízí, je plný pavučin a smetí.
Paní Brabcová sděluje, že chodník na je plný zeleně rostoucí ze spár.
KMČ č. 18 požaduje Odbor správy městských komunikací a MHD (OSMK) o
zajištění úklidu podchodu a OŽP o prořezání přilehlých křovin a ošetření
chodníku v Brandlově ulici.
Hlasování (11 přítomných členů)
11 – 0 – 0
(pro- zdrž. - proti)
7. Stromy Dvořákova
Pan Svozil zjistil ve Dvořákově ulici u domů č.o. 6 a 8 uschlé a jiné poškozené stromy
(viz foto v příloze)
KMČ č. 18 navrhuje Odborům životního prostředí a správy městských
komunikací a MHD (OSMK) odstranění a nahrazení novou výsadbou.
Hlasování (11 přítomných členů)
11 – 0 – 0
(pro- zdrž. - proti)

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 02. 10. 2017 v 16:00 hodin.
Schůzi řídil a dle záznamu pí. Mankovecké zápis zpracoval p. Fürst
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