KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD
Zápis č. 9 /2018
Přítomni: p. Bláha, p. Fürst, pí. Křivánková, pí. Mankovecká, p. Havran, p. Jelínek,
p. Sedláček, p. Ševčík, p. Šafránek
Omluveni: pí. Brabcová, p. Musil, p. Svozil, p. Vymětal
Hosté
: p. Chladnuch, p. Schwanzer (MPO), p. Švarc, pí. Kvapilová
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Městská policie Olomouc (MPO)
1. Rušení klidu (ul. Krapkova)
V časných ranních a pozdních večerních hodinách dochází k rušení klidu v této
lokalitě častým průjezdem motorové koloběžky, jež vydává velký hluk
připomínající zvuk motorové pily.
MPO prověří tento případ. MPO vyzývá obyvatele, aby je kontaktovali,
pokud dojde opětovně k rušení klidu a pořádku. Zástupce MPO podá zprávu
na příštím jednání KMČ.
2. Nevhodné parkování (ul. Wolkerova)
Pravidelně dochází k tomu, že zde parkují automobily bez ohledu na vymezující
bílý pruh a tím znesnadňují bezpečný výjezd ostatních vozidel
MPO prověří situaci a podá informaci na příštím jednání KMČ
Ostatní
1. Poděkování pí. Vévodové
Předseda KMČ 18 poděkoval a ocenil úsilí paní Mgr. Šárky Vévodové, za její
aktivitu a za organizaci petice na podporu řešení přechodu přes železniční trať
(ul. Na Trati x ul. Václavkova).
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2. Vnitroblok ul. Albertova
Zástupci Společenství vlastníků bytových jednotek Albertova 3 – 3d
informovali o závěrečném jednání k projektové dokumentaci – investičnímu
záměru řešící výstavbu odstavných stání a stavební úpravy komunikací na ul.
Wolkerova a ve vnitrobloku mezi ulicemi Albertova a Wolkerova. Dle
informací z jednání by Rada města Olomouce měla schválit realizaci tohoto
záměru tak, aby se stavba dostala do plánu investic na rok 2019.
KMČ plně podporuje požadavek Společenství vlastníků bytových
jednotek Albertova 3 – 3d na realizaci tohoto záměru. KMČ již sama
odsouhlasila a navrhla tento záměr jako prioritní investiční akci na rok
2019.
3. Blahopřání jubilantům
Vzhledem k tomu, že se již stalo pravidlem, že se velká část pozvaných
neomluví, nezajistí někoho, kdo odebere dárkový balíček, případně při
doručení odmítne balíček převzít, rozhodla se KMČ 18 připravit, na příští
jednání, úpravu pravidel a tuto předložit Komisi pro občanské záležitosti.
4. Neudržované, zarostlé zahrádky
Občané si stěžují na neudržované, plevelem zarostlé zahrádky ve vnitrobloku
ul. Štítného, ul. Albertova. Pan Bláha o tomto problému jednal s pí. Ivanou
Slezákovou.
KMČ požaduje informaci o řešení tohoto problému
Předseda informoval:
-

o návrhu investic na rok 2019
o aktivitách TSMO v měsíci září
o připravovaném setkání předsedů

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 1.

10. 2018 v 16:00 hodin.

Dle záznamu pí. Mankovecké zpracoval p. Šafránek.
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