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Zápis č. 4/2012  
 
Přítomni  :  p. Bláha, p. Fürst, p. Havran, pí. Koutná, pí. Mankovecká,  
                   p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p.Vymětal 
 
Omluveni: p. Giacintov, p. Jelínek, pí. Machová, p. Šnobl,  
 
Hosté       :  p. Velešík, (MPO) pí. Buxbaumová, p. Pařízek (oba Policie ČR, odd. IV,   
                   Olomouc-Hejčín), pí. Halířová, p. Jakubec (člen Rady města Olomouce),  
                   p. Chladnuch 
___________________________________________________________________________       
             
Dnešní jednání se, z velké části, zabývalo záměrem výstavby parkovacího zálivu na ulici 
Palackého před prodejnou Akva Tera Exo. 
 
KM Č nesouhlasí s navrhovaným řešením.  
Jelikož tímto zásahem dojde k trvalé nevratné změně (zúžení chodníku) z důvodu 
občasného parkování zásobovacího vozu.  
KM Č navrhuje tuto situaci řešit obdobně jako u Restaurace Drápal – pojezdový 
chodník. Auto bude moci po dobu vykládky zboží vjet na chodník a po té bude zase 
chodník sloužit svému účelu, bez jakéhokoli omezení.  
 
       Ostatní  
  

1. Paní Halířová přednesla připomínky k úpravě Čechových sadů – dláždění chodníků 
 

2. Paní Halířová vznesla požadavek na odstranění přístavků k úschově popelnic z důvodu 
jejich špatného stavu a již nevyhovujících rozměrů (ulice Foerstrova) 

                                                                                                                                                              
3. Pan Šafránek informoval o zpětných reakcích na připomínky KMČ č.18 

- ořez stromů 
- vyjádření KMČ ke stavbě zálivu na parkování na ulici Palackého 
- přemnožení holubů 

 
4.  Pan Bláha upozornil, že přístup k chodníku z parkovacích zálivů a k poštovní 

schránce je umožněn pouze při vstupu přes travnatou plochu, čímž dochází k jejímu 
poškození (ulice Štítného) 
 
KM Č navrhuje řešit tento problém zatravňovací plastovou dlažbou (rošty).  
 

5. Pan Šafránek informoval o slavnostním blahopřání jubilantům. 
Akce proběhne dne 18.4.2012 ve 14:00 hodin a za KMČ Olomouc-západ se jí zúčastní 
pí. Koutná, pí. Mankovecká, p. Šafránek a p. Vymětal.   
 

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne  7. 5. 2012 v 16:00 hodin. 
 
Dle záznamu pí. Mankovecké zpracoval p. Šafránek 


