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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18/Olomouc - západ 

Zápis ze sch ůze 02/2009 

dne 10.02.2009 

 

I.  ZAHÁJENÍ  
Schůzku zahájila předsedkyně. 

II.  PREZENCE 
Přítomny byly  následující osoby:  dle  docházkové listiny 

    Omluveni:   Mgr. Konečná, pí Mankovecká 
    Neomluveni:  

 
Hosté:  p. Chladnuch 
 
Městská policie: p. Musil, 

 

III.  SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z MINULÉ SCH ŮZKY  
Všichni členové obdrželi návrh Zápisu 01/2009. Připomínky k Zápisu: Pro nemoc končí svou 
činnost v KMČ pí Konečná, pro zaneprázdnění uvažuje o ukončení činnosti Dr. Andree. 
 
 
Připomínky z Městské policii: Pan Chodova podal návrh na zřízení parkoviště opodél ul. \u 
místní dráhy. Nebude-li to možné v plné délce, pak aspoň po trafostanici DPMO. Zástupce MP 
předběžně souhlasí, především kvůli nedostatku parkovacích míst při výstavách na Výstavišti 
Flóra. 
MP zároveň slíbila p. Chodorovi častější dohled na ul. Polívkova vzhledem k nově zavedenému 
jednosměrnému provozu. Pan Chodova navrhuje zrušení svislého dopravního značení “Dej 
přednost v jízdě“ a „Hlavní ulice“ a přednost zprava zavést také v celé ulici Na Vozovce. Ve 
starších materiálech KMČ však existuje rozbor zcela opačný, nehlasuje se. 
 
 

IV.   KONTROLA ÚKOL Ů: 
Splněné úkoly: 

1. Zajíždění aut přes chodník u nádraží Olomouc-město podle dopisu 186/08 chce odbor 
dopravy - Ing Kmoníčková – tuto situaci řešit (došlo ke kolizi občan – auto) umístěním 
sloupků.  KMČ s tím souhlasí. Doc. Ivanová pošle odpověď Ing. Kmoníčkové do 
19.1.2009. - splněno zasláním zápisu. 

 
2. Foersterova – zeleň a chodníky – pan Fürst kontaktovat p. Zívalu. Nepodařilo se, 

v zimním období to není tak aktuální, kontrolou na místě zjištěno, že chodníky jsou 
dodlážděny. 
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Nesplněné a otevřené úkoly: 
3.  Lešení ul. Palackého – Erbenova – Ze zápisu ze „Setkání předsedů KMČ“ dne 

9.12.2008, bod 4) – Odbory dopravy a stavební a KMČ 18..- Ing. Buiglová: je to 
v dlouhodobém řešení, havarijní stav – je provedeno zabezpečení chodců. Pan primátor 
Novotný – řešit na poradě vedoucích. Předsedkyně mu pošle dopis i o zatékání do bytů 
v tomto  domě. 

 
4. Doručování balíčků - paní Romanovská je názoru, že samotný akt blahopřání jubilantům 

je tak drahý, že příspěvek na benzín nepřichází v úvahu. Pro příští akci požádá předsedkyně 
o příspěvek z prostředků KMČ p. Puhače. 

 
5. Sjednotit podklady k parkování, úpravy zeleně apod. Doc. Ivanová podklady vyhledá 

do 10.2.2009 – nesplněno, ale o malých parkovištích píše Ing. Zubalíkové. 
 
6. Parkování pro dům Albertova 25 – 29: Pan Buček se na schůzi nedostavil, opět se 

omlouvá, na MmOl nemůže dohledat dokumentaci. Akce se řeší – viz zápis z 12/2008. 
 
7. Parkování u plaveckého bazénu. KMČ projednala dopis Ing. Koláčka ze 7.1.2009 

k tomuto problému. Do 24.1.09 domluvit schůzku pro Ivanovou a Giacintova. Splněno – 
schůzka bude 20.2.2009 v 9 hod, účastní se jen p. Giacintov. 

 
8. Cyklostezka Wellnerova znovu dotaz na ing. Fazekaše- jaký je jeho názor na parkoviště, 

navrhované ing. Giacintovem - v minulém zápise. Doc. Ivanová v termínu do 24.1. – 
splněno. Sledovat! 

 

V. Různé  

- Pan  Chladnuch navrhuje zřídit placené parkoviště v prostorách býv. autobazaru Samson(nádr. 
Ol-město). Návrh, již dříve předložený, pošle předsedkyně na odbor koncepce a rozvoje do 
24.2.2009 – splněno mailem. 

- Stížnosti na rušení nočního klidu -  nutno se častěji obracet na MP. 

- Mgr. Musilinformoval o obečném nedostatku parkovacích míst ve městě. Vytipovat místa 
častého porušování předpisů, stání v křižovatkách, v blízkosti přechodů pro chodce. SmOl má 
smlouvu s firmou Spemax na odtahování vozidel tvořících překážku v provozu. MP má právo 
nařídit odtažení. 

VI.  Program příští schůze 
Schválení Zápisu 02/2009 
Připomínky k Městské policii 
Termíny schůzek KMČ 
Plnění úkolů z minulého Zápisu  
Různé 

 

VII.  Ukončení 
 
Přísti schůzka se bude konat na SMOl, Hynaisova 10 dne 10.03. v 16.00 hod podle plánu.  

Zápis vytvořil:  pí. Josefa Mankovecká, zpracovala doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D dle zápisu 


