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Werichova 29, Olomouc 779 00, tel.: +420 728 212 997, e-mail: staneka@centrum.cz 
 
 

Zápis z jednání dne 10. zá�í 2007 
 

P�ítomni:  Mgr. Stan�k, Ph.D. (p�edseda), Mgr. Vejbor (tajemník), p. Coufal, Mgr. Langer,  
Ing. Pachta, p. St�íž, Mgr. Šrámek, Ph.D., Mgr. Vamberová. 

Omluveni: p. Kolmanová, p. Kracík 
Nep�ítomen: p. Kroupa 
Hosté: p. Kavan, p. Šmoldasová, p. Chromková, p. Blažená, p. Szelay 
 str. Rampa, str. Rozsypal – MPO II – ul. Janského 
 nadprap. Ficht – Policie �eské republiky obvodní odd�lení II 
 
Prezen�ní listina p�iložena. 
 

1. Zahájení jednání 
Jednání KM� �. 15 zahájil p�edseda v 17:30 hod za p�ítomnosti výše uvedených osob. 
 
2. Schválení zápisu z jednání KM� dne  11. 6. 2007 
Zápis z jednání KM� �. 15 ze dne 11. �ervna 2007 byl schválen v p�edloženém zn�ní bez 
p�ipomínek. 
 
3. Podn�ty a návrhy k MPO a k Policii �R 
Obyvatelé DPS v ulici Peškova si zt�žují na hlu�né chování skupinky mládeže, která v dob� po  
22. hodin� ruší no�ní klid. Zákroky MPO nejsou efektní, požadují zákroky Policie �R. 
 
Na ulici Handleno je v souvislosti se stavebními pracemi stále ješt� skládka stavebního odpadu. 
 
Na parkovišti za Oltermem na za�átku ulice Werichova je dlouhodob� odstaven vrak auta  
(bílá Škoda 120? RZ 2C5 4833) – vzhledem k omezenému po�tu parkovacích míst by bylo dobré 
požadovat jeho odstran�ní. 
 
Diskuse na téma umíst�ní p�echod� pro chodce u autobusových zastávek na silnici Schweitzerova 
(zastávky U Kapli�ky, U K�íže) a na silnici Slavonínská (zastávka Slavonínská). Jde o velmi 
frekventované zastávky, kde vystupují d�ti a senio�i, na zastávce Slavonínská ZTP ob�ané. 
 
Diskuse na téma kontrolního m��ení rychlosti v úsecích výše zmín�ných zastávek MHD  
(1. silnice v ulici Schweitzerova mezi k�ižovatkami s ulicemi Jeremiášova resp. Zikova a ulicemi 

Slavonínská resp. Jižní; 2. silnice v ulici Slavonínská). V obou úsecích jezdí auta nep�im��enou 
rychlostí a vzhledem k absenci vyzna�ených p�echod� pro chodce je zde vysoké riziko st�etu 
s chodci. 

 
Zástupci MPO a Policie �R podali �len�m KM� a p�ítomným ob�an�m vysv�tlení k výše 
uvedeným problém�m, p�edevším o pot�eb� podání konkrétních podn�t� p�i rušení no�ního klidu 
(musí být známý oznamovatel). 
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Záv�ry z diskuse:  
1) KM� doporu�uje odpov�dným orgán�m ( pracovníci odbor� dopravy MmO  

a Olomouckého kraje), aby provedli místní šet�ení a zahájili pot�ebné kroky k vybudování 
p�íslušných p�echod� pro chodce. 

2) Žádáme o ú�ast odpov�dných osob na p�íštím jednání KM� dne 15. �íjna 2007. 
3) KM� doporu�uje, aby obdobn� jak bývá realizováno kontrolní m��ení rychlosti na ulici Dolní 

Novosadská resp. St�ední Novosadská, bylo provád�no m��ení rychlosti v ulicích 
Schweitzerova a Slavonínská (umíst�ní informa�ního radaru s ukazatelem rychlosti je neú�inné 
a naopak motivuje k rychlé jízd� hlavn� motorká�e) 

 
4. Požadavky ob�an� 
 
1) Ob�ané bydlící v ulici Slavonínská opakovan� požadují p�edlážd�ní (opravu) stávajícího 

chodníku kolem rodinných domk�, který je v havarijním stavu a již zde došlo k úraz�m. 
Záv�r: 
KM� doporu�uje urychlené provedení opravy chodníku také s ohledem na zimní údržbu. V p�ípad� 
nutnosti je možné využít finan�ní prost�edky z rozpo�tu KM� na opravy chodník�. 
 
2) Požadavek na umíst�ní žlutého klikatého dopravního zna�ení u bezbariérového vjezdu na 

chodník v ulici Werichova vedle ZŠ. 
Záv�r: 
KM� nemá námitek a požadavek doporu�uje. 
 
3) Požadavek na umíst�ní schránky pro podn�ty ob�an� sm�rem ke KM� na DPS v ulici Peškova  

a oprava informa�ní výv�sky MmO v ulici Rož�avská, která je umíst�na na st�n� panelového 
domu, v�etn� vysekání planého bezového ke�e, který ji zakrývá. 

Záv�r: 
KM� nemá námitek a požadavky doporu�uje. 
 
4) Požadavek na opravu �ásti chodníku v ulici Handleno 1 (nebezpe�n� uvoln�ná dlažba 

chodníku). 
Záv�r:  
KM� nemá námitek a požadavky doporu�uje. 
 
5. Otev�ené body  
 
1) Umíst�ní dodate�ného sb�rového kontejneru p�ed DPS v ulici Peškova – na základ� objednávky 
u TS MO a dohod� s OŽP MmO dojde k umíst�ní dodate�ného kontejneru. Náklady spojené 
s uložením odpadu p�evezme OŽP MmO a náklady za pronájem kontejneru a dopravu na skládku ve 
výši cca 2000 K� p�evezme KM�. 
Záv�r: 
KM� s výše uvedeným �ešením souhlasí. 
 
2) Opakovan� požadujeme zahájení nát�r� levi�ek v areálu DPS v ulici Peškova, vhodné dokon�it 
do zimy, aby nedocházelo k dalšímu poškozování d�ev�ných �ástí. P�ípadné náklady možno hradit 
z rozpo�tu KM�. 
Záv�r: 
KM� s výše uvedeným �ešením souhlasí. 
 
3) KM� upozor�uje, že trvá požadavek ob�an� na odstran�ní lavi�ek za panelovými domy 
Werichova 29 + 31 a oprava lavi�ky u domu Handleno 1. Viz zápis ze dne 11. 6. 2007. 
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6. Nová témata 
 

1) KM� se seznámila s doru�enými rozhodnutími a dohodami o povolení zvláštního 
užívání ve�ejné zelen�, zábor� a výkopových prací a vzala je na v�domí. 

 
2) KM� p�ijala následující stanoviska k doru�eným žádostem 

 
Žádost �.j. SmOl/Maj/22/1123/2007/Go o prodej pozemku pro zeleninovou zahrádku na konci ulice 
And�lská. 
KM� nemá námitek. 

 
Žádost �.j. SmOl/Maj/22/2670/2007/Ru o pronájem a následný odprodej pozemku za ú�elem 
výstavby polyfunk�ního domu p�i ulici Slavonínská 
KM� nedoporu�uje pro nevyjasn�né �ešení parkování. 
 
Žádost �.j. SmOl/Maj/22/1537/2007/Le o pronájem pozemku za ú�elem výstavby nájezdové rampy 
do garáží pod obytným domem. 
KM� doporu�uje s podmínkou, že nedojde ke snížení parkovacích míst na stávajícím parkovišti. 
 
Žádost �.j. SmOl/Maj/22/585/2007/Go o prodej pozemku p�i ulici Fischerova, na kterém je 
vybudována trafostanice DTS Stafos. 
KM� nemá námitek. 
 
Žádost �.j. SmOl/Maj/222019/2007/Sk o pronájem pozemku pro zeleninovou zahrádku v ulici Dolní 
Novosadská. 
KM� nemá námitek. 
 
Žádost �.j. SmOl/Maj/22/2076/2006/Ji o prodej pozemku za ú�elem stavby propojovacího chodníku  
a p�íjezdu ke garážím k bytovému domu. 
KM� nemá námitek. 
 
Žádost �.j. SmOl/Maj/22/1182/2007/Že o výkup majetku – oplocená zahrada za domem v ulici 
Teichmanova. 
KM� nemá námitek. 
 
Žádost �.j. SmOl/Maj/22/3198/2007/Že o pronájem s následným odkupem pozemku za ú�elem 
výstavby prodejny, samoobslužné my�ky pro OA, umíst�ná vysava�� a pneupress�, vybudování 
manipula�ní plochy p�i ulici Dolní Novosadská. 
KM� nemá námitek. 
 
Žádost �.j. SmOl/OPD/28/62-98/2007/Mi o prodej pozemk� tvo�ících zázemí domu Velkomoravská 
12. 
KM� došla ke zjišt�ní, že p�es pozemek 459/14 vede ve�ejný chodník a z žádosti není jasné jak 
bude zaru�eno jeho bezproblémové užívání, žádá o up�esn�ní žádosti. Do té doby nep�ijme 
stanovisko. 
 
Žádost �.j. SmOl/Maj/22266/2007/Ji o pronájem s následným odprodejem pozemku za ú�elem 
výstavby garáže. 
KM� již v �ervnu 2007 požadovala dopln�ní informací (viz zápis KM�). Vzhledem k tomu, že 
informace nebyly dopln�ny KM� nem�že p�ijmout stanovisko a opakovan� požaduje dopln�ní 
informací. 
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3) KM� projednala požadavky na plán investic pro rok 2008 a doporu�uje: 

akce reg. �. 1121/07 Slavonínská - vybudování nového chodníku zachovat s prioritou 1  
akce reg. �. 0974/01 Valdenská - rekonstrukce komunikace + oprava chodník� poni�ených jinou 
rekonstrukcí - zm�nit prioritu na 1  
akce reg. �. 0972/01 Špálova - vy�adit z 80 % již hotovo  
akce reg. �. 0971/01 Myslbekova, akce reg. �. 0970/01 Krakovská  - zachovat s prioritou 2  
akce reg. �. 1122/07 Mánesova a akce reg. �. 0943/01 Fischerova vy�adit - hotovo  
akce reg. �. 1123/07 Voskovcova zachovat s prioritou 3  
akce reg. �. 1124/07 Fischerova - Peškova rozší�ení par�íku - zm�nit prioritu na 2  
Nov� za�adit akci WERICHOVA - rozší�ení p�íjezdových cest a parkoviš� v�etn� zelených ploch - 
priorita 2. 
 P�ehled viz P�íloha �. 1 

 
4) KM� se seznámila s emailem p. Brázdové z odboru majetkoprávního MmOl ve v�ci 

likvidace bývalé kašny v ulici Polská 
�lenové KM� nemají žádné bližší informace o kašn�. 

 
5) KM� se seznámila s dopisem obyvatel dom� Varšavské nám. �. 1 a 3 

Pokud jde o rušení no�ního klidu, je t�eba kontaktovat MPO, v jejíž kompetenci je sjednat 
po�ádek. Pokud jde o p�id�lení parkovacího místa pro invalidního ob�ana, jenž vlastní garáž, 
je t�eba kontaktovat odbor dopravy MmOl, aby záležitost prošet�il. 

 
6) KM� se seznámila s dopisem p. I. Jane�ky 

�lenové KM� souhlasí s názory pisatele, že by p�íslušné odbory MmOl m�ly vzít p�i 
povolování staveb v úvahu, zda se tato nenachází v t�sné blízkosti obytných dom� a pokud je 
to možné, pak by m�ly využít možnosti omezit stavební �innost tak, aby obyvatelé t�chto dom� 
byli co nejmén�  rušeni nadm�rným hlukem. 

 
7) p. St�íž  písemn� p�edložil návrhy na zlepšení životního prost�edí v lokalit� KM� 15 

Nové Sady 
P�edseda KM� materiál zpracuje a rozešle emailem �len�m komise. 

 
8) KM� doporu�uje: 

 
� doporu�uje provést chemické ošet�ení chodník� – odstran�ní pror�stající trávy – 

v ulici od k�ižovatky Slavonínská sm�rem k ulici Voskovcova; 
� doporu�uje dokon�it nát�ry sloup� ve�ejného osv�tlení v t�ch �ástech lokality, kde 

byly zahájeny nát�ry. 
 
P�edseda ukon�il sch�zi v 19:30. P�íští termín sch�ze KM�: POZOR ZM�NA: 15. �ÍJNA 2007 
OD 17:30 hod. op�t DPS Peškova ulice. 

 
 

Zápis vytvo�il: Mgr. Petr Vejbor 
Zápis schválil: Mgr. Antonín Stan�k, Ph.D. 

 
 
 
  
 


