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Komise místní části č. 18 - Olomouc – západ 
 

Zápis ze schůze dne  8.12.2009 
 
Přítomni dle prezenční listiny: pí Mankovecká, MUDr. Koutná, p. Svozil, Ing. Fürst, Mgr. 
Musil, Mgr. Havran 
 
Hosté: za Městskou policii Olomouc pan Aleš Petržela, č. 186 
 p. Chladnuch 
  

1. KMČ upozorňuje na stále častější parkování vozidel způsobem odporujícím 
předpisům. Nebezpečné situace vznikají na nejrušnějších ulicích – na ul. Palackého 
u nástupních ostrůvků tramvajových zastávek „Nádraží město“ (zásobování 
provozoven) a „Palackého“(rest. Maroko). Zřízením sloupků proti vjíždění na 
chodník se situace zhoršila - vozidla zastavují ve vozovce,  překážejí ještě více a nutí 
k objíždění. ostrůvků po kolejích. Po části této ulice je vedena silnice II. třídy. 
KMČ navrhuje vymezit dobu pro zásobování mimo špičku a zvýšený dohled MP vč. 
sankcí. 

2. Ing. Fürst vyjmul z městského seznamu jubilantů část, jež se týká komise č.18 a 
rozeslal ji elektr. poštou ke kontrole. 

3. KMČ konstatuje, že termín pro opravy chodníků ul. Palackého –Litovelská – Míru 
vypršel 30.11.2009, ale problém s přejížděním chodníku na křížení s železnicí u 
nádraží ČD Olomouc-město je i po roce nevyřešen. 

4. Ve věci projíždění autobusů linky 35 ulicí T.Štítného zjistila pí. Mankovecká, že od 
12.12.09 má platit nový jízdní řád omezující tuto linku. Příp. další záležitosti nutno 
řešit s odborem dopravy MmOl. 

5. KMČ se usnesla na změně termínu svých schůzí – počínaje 11.lednem 2010 budou 
schůze druhé pondělí v měsíci v 16 hodin v budově magistrátu Hynaisova 10. KMČ 
žádá Mgr. Puhače, aby vrátní byli informováni a otevřeli místnost č. 20. 

6. Na setkání předsedů komisí MČ s vedením města dne 26.11.2009 JUDr. Hyravá 
sdělila, že KMČ není účastníkem řízení a o územním řízení se mají komise 
informovat vyhledáváním na úřední desce. KMČ namítá, že pokud město chce po 
komisích nějakou činnost, nemůže jim v této činnosti bránit či ji ztěžovat, ale spíše 
by ji mělo ulehčit. Zaslaní elektronickou poštou na adresu jednoho člena komise 
veřejně přístupné informace není poskytnutím informace neoprávněné osobě. 

7. Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek 
8. pošta: 
� Paní Romanovská zve na setkání s pětasedmdesátiletými jubilanty do 

Moravského divadla 12.12.09 ve 14 hodin. 
� Ing. Fürst písemně požádal magistrát o zřízení přístřešků na zastávkách tramvaje 

„Nádraží město“  a „Šibeník“. 
� KMČ bere na vědomí zasílaná oznámení o dočasném záboru pozemků pro 

opravy staveb a inženýrských sítí 
 
Příští schůzka by se měla konat dle plánu druhé pondělí v měsíci, tedy 11.1.2010 v 16 hodin 
na obvyklém místě 

 
Schůzi ukončil předseda  
 
Dle záznamu paní Mankovecké zpracoval p.Fürst. Členové KMČ vybavení elektronickou adresou obdrží zápis 
přímo, pro všechny je pak vyvěšen na serveru www.olomouc.eu  


