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KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 18/Olomouc - západ 

Zápis ze sch�ze 11/2008 

Tento záznam je návrh zápisu, kone�ná podoba Zápisu 11/08 bude schválena na sch�zi  08.12. 2008 

I. ZAHÁJENÍ 
Sch�zka se konala   
dne 10.11.2008 v Olomouci, SMOl., Hynaisova ul., místnost �. 20 v 16 hod. 

II. PREZENCE 
Sch�zku zahájila p�edsedkyn�. 
P�ítomny byly  dále následující osoby:  dle  docházky 

    Omluveni:   JUDr. Andrée 
    Neomluveni: Mgr. Havran 

 
Hosté:  - 
 
M�stská policie: strážník �. 187, strážník �. 175 

 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z MINULÉ SCH�ZKY 
Všichni �lenové obdrželi návrh Zápisu 10/2008. P�ipomínky k Zápisu: Mgr. Havran se 
omlouval, je za�azen mezi omluvené.  

IV.   KONTROLA ÚKOL�: 
Spln�né úkoly: 

 
1. Pošta �. 148/08 – spol. vlastník� dom� Föersterova 1118,1119 a 1120 v zastoupení 

p�edsedou výboru pí Holišovou žádá o instalaci lavi�ky dle p�iloženého plánku na 
ve�ejném prostranství Föersterova 42 – 46. Po místním šet�ení, které provedl p. Svozil 
KM� lavi�ku doporu�uje. Místo je pro lavi�ku vhodné, a ani zde nehrozí, aby se na 
lavi�ce scházela hlu�né skupiny obyvatel.  

2. Cyklistická stezka na Wellnerov� ul. – k  šet�ení Ing. arch. Giacintov  sd�lil, že se jedná 
o jedinou trasu, kterou je možno na kole se dostat na plavecký stadion. Tuto situaci bude 
z�ejm� nutné �ešit komplexn� s budování aquaparku a vybudováním parkovacích ploch. 
Ing. arch. Giacintov vytvo�il ná�rtek a navrhuje tento zp�sob �ešení situace: z hlediska 
odleh�ení dopravy v�etn� statické dopravy se jeví jako ú�elné z�ízení do�asné parkovací 
plochy na parcele �. 449/36, 2134, 2143, 449/42 – jedná se  o pozemky v blízkosti 
Slovanského domu. Na pozemcích se v sou�asné dob� nachází nevyužívané zpustlé 
tenisové kurty. Plochy by s minimální úpravou a minimálními finan�ními náklady mohly 
sloužit k odstavení vozidel pro všechny návšt�vníky lokality, kte�í neúm�rn� zat�žují ul. 
Wellnerova (jedná se p�edevším o návšt�vníky SMOl – Stavební ú�ad, návšt�vníky 
zimního a plaveckého stadionu. Pozemek kapacitn� vyhoví cca 50 vozidl�m. Doc. Ivanová 
zašle Zápis 11/08 s návrhem Ing. Fazekašovi.  

3. Dopis �. 170/08 – SMOL/Maj/22/4473/2008/Sk – prodloužení nájmu �ást parcely �. 
449/30 – areál tenisových kurt� – žadatel Jan Baláš. KM� s prodloužením nájemní 
smlouvy souhlasí. 

4. KM� projednala a vzala na v�domí dopis �. 160/08 týkající se problematiky havarijních 
d�evin a pasportizace.  
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Otev�ené body a nespln�né úkoly: 
 

5. Zajížd�ní aut p�es chodník u nádraží Olomouc – m�sto – Mgr. Musil k tomu podal 
vyjád�ení – viz dopis 162/08 – založen na KM�. Mgr. Musil provede další šet�ení a o 
výsledku bude informovat KM�. 

 
6. Föersterova – zele� a chodníky - pí. Pospíšilová a Dr. Novotná informovaly KM� o tom, 

že je upravena pouze �ást chodníku, zele� není vysazena, kolem nového chodníku chybí 
hlína a u �ty�poscho�ových blok� je Foersterova 24 – 28) je t�eba upravit dlažbu kolem 
dom�. Situaci bude z�ejm� finan�n� �ešit z prost�edk� KM� 18 – dle výsledk� jednání 
s TSO. Úkol: Ing. Fürst kontaktoval p. Zívalu, zatím se neozval/�ešení odloženo na sch�zi 
v prosinci 2008 (úpravy poté zaplatiti z financí KM� – dát na v�domí Mgr. Puha�ovi (cca 
10.000 K� ) 

 
7. Informovanost KM� – �lenové vyjad�ují nespokojenost s tím, že KM� není informována 

o tak zásadních zm�nách, jako je nap�. p�íprava vykácení strom� v ul. Na Šibeníku, která 
probíhala n�kolik m�síc� a naopak je informována o mnohdy již ukon�ených akcích, nap�.  
rozkopávkách. KM� by proto uvítala informace u plánovaných akcí v p�edstihu, aby 
mohla p�isp�t ke koordinaci zejména rozkopávkových prací, protože zjevn� žádná 
koordinace u t�chto pracích neprobíhá. �asto se stává, že se kope plyn, opraví se chodník a 
za p�l roku se kope nap�. kabel televize, ve�ejné osv�tlení apod. KM� by také cht�la mít 
informace o p�evzetí hotového díla, v�etn� terénních úprav a chodník�. KM� by cht�la 
znát odpov�dnou osobu za tyto úpravy. Úkol: Znovu se dotázat Mgr. Puha�e na tuto 
situaci/doc. Ivanová/08.12.2008 

 
8. Lešení ul. Erbenova x Palackého – Návrh na Zápis a dopis na vyšší místa SMOl. Lešení 

okolo rohového domu  PALACKÉHO 20, ERBENOVA. Stanovisko KM�: 
Od samého za�átku problému asi p�ed 2 roky nemá KM� 18 výhrady proti statické 
pevnosti lešení, nýbrž proti dv�ma vliv�m: 
1. Lešení na úzkém chodníku p�ekáží v ch�zi a v jízd� na vozí�ku osobám se sníženou 
schopností pohybu a v jízd� ko�árk�. 
2. Zhoršení estetiky. 
Stavební ú�ad však po upozorn�ní KM� tvrdošíjn� odpovídá na problém komisí 
nezmi�ovaný - statika lešení. Navíc první zhruba rok za zábor ve�ejného prostranství 
majitel objektu z�ejm� stanovený poplatek neplatil. Postup ú�edník� SMOl vyvolává 
dojem jakoby chránili majitele domu. 
Meritum v�ci nespo�ívá v existenci lešení sloužícího pro zachytávání p�ípadn� 
opadávajících �ástí omítky a zdiva, ale v technickém stavu fasády domu. Navíc ochranné 
lešení na krajích uvedeného domu nezachytí padající hmoty v dob�, kdy zpravidla padají, 
tedy za v�trného po�así. Lešení by muselo p�esahovat p�ed sousední objekty. 
KM� je názoru, že za zanedbáváním pot�ebné údržby domu jsou jiné d�vody než 
neschopnost (zajišt�ní opravy) nebo nedostate�né prost�edky majitele domu. 
Podle dopisu �. 163/08, podle SMOL �.j. OVVI/97/08, který byl ur�en panu Chladnuchovi, 
a který p�eposlal Mgr. Puha� p�edsedkyni KM� je napsáno, že nejzazším termínem 
uvedení budovy do p�vodního stavu je datum 1.5.2009. Zápis s vyjád�ením KM� bude 
poslán i bc. Ve�e�ovi, tajemníkovi SMOL s tím, že KM� trvá na dodržení termínu.    

V. R�zné 
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1. Ing. arch. Giacintov navrhuje, aby se v budoucnu všechny návrhy, nám�ty a podn�ty 
týkající se parkování, zelen� apod. shromaždovaly, aby posléze mohly být v�len�ny do 
územního plánu. Úkol: �lenové KM�/Ivanová/08.12.2008 

2. Ú�ast na projednávání zadání územního plánu dne 27.11. 08 v 15.00 hod, kde budou 
tlumo�eny názory KM�. Úkol: Ing. arch. Giacinov 

3. Doru�ování balí�k�: už p�i rozesílání pozvánek by m�li být ob�ané upozorn�ni, že 
pokud si nep�ijdou pro balí�ek oni nebo rodinní p�íslušníci, pak jim nebude balí�ek 
dodán. Úkol: projednat s pí. Romanovskou/ MUDr. Koutná/31.01.2009 

4. Up�esn�ní sch�zek na p�íští rok: �lenové se na p�íští sch�zi vyjád�í o svých �asových 
možnostech pro konání sch�zek KM� 

VI. Program p�íští sch�ze 
1. Schválení Zápisu 11/2008 
2. P�ipomínky k M�stské policii 
3. Termíny sch�zek KM� 
4. Pln�ní úkol� ze Zápisu 11/08 
5. R�zné 

 

VII. Ukon�ení 
 

P�ísti sch�zka se bude konat na SMOl, Hynaisova 10 dne 08.12. v 16.00 hod 
podle plánu.  

Zápis vytvo�il:  pí. Josefa Mankovecká, zpracovala doc. PhDr. Kate�ina Ivanová, Ph.D dle zápisu 

 


