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Zápis č. 05/2011 
  

 
 
 
Přítomni  : p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Jelínek, pí. Koutná, pí. Mankovecká,, p. Musil, 
                  p. Svozil, p. Šafránek, p. Šnobl, p. Vymětal 
 
Omluveni: pí. Machová, p. Havran 
 
Hosté       : MPO p. Velešík, p. Chladnuch  
 
 
 
            Městská policie Olomouc (MPO) 
 

1. Velice špatná průjezdnost ul. Polívkova a ul. Štítného  
-     MPO bude častěji provádět kontroly týkající se špatného parkování (stání) 
v oblasti ulice Polívkova a ul. Štítného. 
 

2. p. Bláha žádá písemnou odpověď od MPO týkající se jasného stanoviska k přednosti 
v jízdě na cyklostezce v místě křížení ul. Hněvotínské s ul. Dobnerovou. 
- p. Musil zjistí situaci přímo na místě  
- KMČ 18 doporučuje postoupit KMČ (Tabulový vrch) 

 
 
            Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 
 

3. Čj.: SMOL/Maj/22/924/2011/Sk   Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku              
statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc.č.800/9 ostatní plocha o            
výměře 1m2  v k. ú. Nová  Ulice.  Předmětná  část  pozemku  má  sloužit  k  umístění  
informačních a navigačních zařízení. 

 
            KMČ:   Souhlasí s pronájmem                                          Hlasováno: 11 - 0 – 0 
 (pro – zdrž. – proti) 
 

4. Čj.: SMOL/Maj/22/1974/2011/Pr  Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu, popř.  
odprodeji majetku statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc.č.827/1  
ostatní plocha o výměře 200 m2 v k.ú. Nová Ulice. Předmětná část pozemku se  
nachází při ulici Dolní Hejčínská u přilehlého areálu tzv. odstavné plochy 
autobusového provozu DPMO, a.s. Společnost DPMO a.s. žádá o pronájem popř. 
odprodej části pozemku za účelem rozšíření parkovací plochy pro autobusy. 

 
            KMČ:   Souhlasí  s pronájmem                                         Hlasováno: 11 - 0 – 0 
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5. Čj.: SMOL/Maj/22/990/2011/Výs    Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku 
statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc.č.831/1  orná půda o 
výměře 296 m2 v k.ú. Nová Ulice. Předmětný pozemek se nachází při ul. Dolní 
Hejčínská. Žadatelka (pí.Holubová) žádá o pronájem za účelem užívání zeleninové 
zahrádky. 
 

      KMČ:   Souhlasí  s pronájmem                                         Hlasováno: 11 - 0 – 0 
 
 

6. Čj.: SMOL/Maj/22/921/2011/To    Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku              
statutárního města Olomouce. Jedná se o část parc. č. 830 ostatní plocha o výměře  
450 m2 v k. ú. Nová Ulice. Předmětná část pozemku se nachází při ulici Kašparova. 
Žadatelé (manž. Kovaříkovi) žádají odprodej předmětné části pozemku za účelem 
zřízení zázemí k rodinnému domu, který chtějí postavit na sousedním pozemku parc. 
č. 831/17, který je v jejich vlastnictví. 

 
            KMČ: Nesouhlasí s prodejem kvůli kolizi s připravovaným Územním plánem,    
            kde se s pozemkem parc. č. 830 uvažuje pro zřízení komunikace. 
 

                                                                                              Hlasováno: 0 - 0 – 11 
    
 
                                                                                        

7. Čj.: 
SMOL/Maj/22/1803/2011/Výs    Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku              
statutárního města Olomouce. Jedná se o část parc.č.831/1 orná půda o výměře 2010 
m2  v k. ú. Nová  Ulice.  Předmětná  část  pozemku  se nachází při ulici Dolní 
Hejčínská. Žadatelé (manž. Šrámkovi) žádají odprodej předmětné části pozemku za 
účelem výstavby administrativní budovy. 

 
KM Č:  Nesouhlasí s tímto záměrem z těchto důvodů: 

• Jedná se o klidovou 
zónu  

• Nedostatečná 
dopravní obslužnost  

• Dojde k zhuštění 
provozu již dnes vytížené Wellnerovy ulice                                                                                

            
           KMČ navrhuje rekonstruovat v této lokalitě stávající dětské hřiště 

 
                                                                                             Hlasováno: 0 - 0 – 11 
 
 

8. Čj.: SMOL/Maj/22/386/2011/Pr    Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku 
statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 290/10  orná půda o 
výměře 65 m2 v k.ú. Nová Ulice. Předmětný pozemek se nachází při ul. Albertově za 
obytnými domy. Žadatel (p.Zbraněk) žádá o pronájem za účelem užívání zeleninové 
zahrádky. 
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KM Č: Souhlasí s pronájmem, za předpokladu, že souhlas vyjádřili i                    
majitelé či pronajímatelé sousedních pozemků.                                           

   
                                                                                                               Hlasováno: 11 - 0 – 0 

                                                                                                                    
     Ostatní 
 

9. Informace k rozpočtu KMČ  
- částky na opravy a udržování  
- KMČ má k dispozici 300 tis. Kč na opravu komunikací (zejména chodníků) 
- opravy komunikací budou zajišťovat Technické služby města Olomouce 
- způsob čerpání této částky (metodika) bude sdělen do konce měsíce května 
- KMČ určí priority v databázi oprav  

 
10. p. Fürst bude zastupovat předsedu KMČ č. 18 v případě jeho nepřítomnosti, při řešení 

mimořádných a krizových situací. Kontaktní údaje předány na Magistrát města 
Olomouce, Odbor ochrany (p. Faltys) 

 
11. Informace o zřízení nového sběrného dvora. 

Stávající sběrný dvůr v Neředíně je od 1. 5. 2011 uzavřen, jako náhrada budou sloužit 
sběrové soboty na parkovišti u krematoria. 

 
12. Kontrola zápisu z 11. 4. 2011 

 
Bod  1) p. Musil sdělil, že přechod pro chodce v tomto místě není možný, ale označení   
            žlutou čárou prověří 
Bod  2) p. Fürst poslal zápis z dubnové schůze KMČ jako upozornění  
            pí. Ing. Pospíšilové. 
Bod 4) p. Musil informoval o tom, že statutární město Olomouc prosadilo zcela 
nekoncepční řešení, které je dle názoru dopravní policie špatné a nesystémové. 
Pan Šafránek zjistí u pí. Ing. Petry Pospíšilové (odbor dopravní) další možnosti 

postupu   
řešení tohoto problému. 

 
 

13. Dům na rohu ul. Palackého a ul. Erbenova 
Pan Šafránek zjistí u paní Ing. Marcely Buiglové (oddělení pozemních staveb)  záměr 
statutárního města Olomouce v této záležitosti. Na základě těchto informací KMČ 
rozhodne o dalším postupu 

 
 
Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 13. 6. 2011 v 16:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Dle záznamu  pí. Mankovecké  zpracoval  p. Šafránek 
 


