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Komise místní části č. 18 - Olomouc – západ 
 

Zápis ze schůze dne  11.1.2010 
 
Přítomni dle prezenční listiny: pí Mankovecká,  MUDr. Koutná, pp. Svozil, Ing. Fürst, Mgr 
Havran, ing. arch. Giacintov  
 
Omluveni: Mgr. Musil 
 
Hosté: za Městskou policii Olomouc pan Aleš Petržela, č. 186 
 p. Chladnuch, p. Šobáň 
 p. Petr Skřivánek (šéfredaktor  Olomouckého večerníku) 
 

� Ing. Fürst seznámil členy s odpovědí č.j. SmOl/OKP/104/37302009/PS, kde nám. 
primátora Mgr. Ščudlík sděluje komisi, že v letošním roce 2010 kryté zastávky 
tramvaje Nádraží město a Šibeník určitě nebudou zřizovány a v příštích letech 
pravděpodobně také ne. 

 
� Uklízení sněhu Technickými službami neprobíhá buď vůbec, nebo pozdě. Pokud 

občané neodhrabou sníh z chodníků, nejsou Multikáry TSMO schopné najet na 
chodník. Solení potom nemá smysl, sůl naráží na dům, u zdi je jí nejvíce a nasáknutím 
solného roztoku do zdiva domů dochází ke škodám na domě. TSMO přitom používají 
jako materiál první volby pro ošetření chodníků právě sůl, kdežto občané mechanický 
úklid. 

 
� Vozidla Technických služeb poškodila při úklidu sněhu na křižovatce Dvořákova –

Svornosti loni v vysázené keře. Pan Marek Šobáň tlumočil na schůzi KMČ stížnost 
rozhořčených občanů a poskytl o tom doklady – fotografie- viz příloha. 

 
� Ing. Fürst seznámil členy s tím, že odbor dopravy získal souhlas Českých drah 

k osazení sloupků bránících ježdění aut přes chodník na žel, přejezdu na Tř. Svornosti. 
Sloupky budou osazeny po zimě. 

 
� KMČ upozorňuje na velmi špatný technický stav nadchodu z ul. Václavkovy do ul. Na 

Trati, přes žel. trať. Členům komise není znám vlastník nadchodu. KMČ žádá o 
odborné posouzení technického stavu a zjednání nápravy. 

 
� Pan Skřivánek se ptal na vývoj okolo lešení po několik let obklopujícího dům 

Palackého 20. Komise však není informována, neboť jí to dle názoru ved. stavebního 
odboru nepřísluší. 

 
� Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek. 

 
 

Příští schůzka by se měla konat dle plánu druhé pondělí v měsíci, tedy 8. 2.2010.  
 
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  
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