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Komise městské části č. 18 - Olomouc – západ 
 

Zápis ze schůze dne  08.03.2010 
 
 
Přítomni dle prezenční listiny: pí Mankovecká,  MUDr. Koutná, pp. Ing. Fürst, Mgr Havran, 
Mgr. Musil, ing. arch. Giacintov 
 
Omluveni: Svozil 
 
Hosté: p. Chladnuch,  za Městskou policii Olomouc pp. Petržela, Beníšek 
   

1. Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek. 
2. Schůze konstatuje, že na připomínku KMČ v minulém zápise k nepovolení a pak 

povolení záboru prostranství stavebníkem doc. Sobkem (Palackého 20) se dosud 
(zatím?) odbor stavební (ochranné lešení), ani odbor dopravy (silnice II/448, 
omezování provozu lešením a stáním vozidel.)  se   nevyjádřily. (body 4 a 7. zápisu 
z 8.2.2010). 

3. Komise rovněž postrádá informace o přestavbě Prioru (bod 5. zápisu z 8.2.2010). 
4. Občan p.Chladnuch informoval komisi, že velké množství připomínek k přestavbě 

Prioru, které stavební úřad dostal, bylo vyřešeno přerušením řízení a vyjádřil obavu, že 
až rozruch pomine, mohlo by dojít k povolení stavby bez jejich vyřešení 

5. Komise dostala e-mail od Samosprávy domu Tř. Svornosti 34 s žádostí o opravu 
vozovky obnovu nezřetelného dopravního značení, zbourání výměníkové stanice mezi 
domy Tř. Svornosti 34-38 a ulicí Foersterovou, zřízení dvou laviček a úpravu zeleně 
v těchto místech. 

6. KMČ žádá DPMO, aby už zapravil díru v chodníku před domem odborových služeb, 
která tam je 4 měsíce - od listopadu 2009, zřejmě kvůli kabelu. 

7. KMČ žádá umístění dopravní značky „konec zákazu stání“ na Krapkovu ulici ve 
směru od čerpací stanice na sloup VO asi 30 m před křižovatkou s ul. K.Světlé.  

 
Úkoly: 
- Ing. Fürst projedná žádost z bodu 5 na přísl. odborech. 
- MUDr. Koutná oznámí na příští schůzi termín setkání s jubilanty z městské části 18, 

který zvolí Mgr. Kubjátová.  
- Ing. Fürst projedná žádost z bodu 7 na přísl. odborech. 

 
 

Příští schůzka by se měla konat dle plánu druhé pondělí v měsíci, tedy 12. 4.2010.  
 
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  
 
 
 


