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Zápis č. 9/2012  
 
Přítomni  :  p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Havran, p. Jelínek, pí. Koutná, pí. Machová, 
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal 
 
Omluveni: p. Šnobl,  
 
Hosté       :  p. Velešík (MPO), p. Chladnuch, RNDr. Alena Konečná 
                    
 
       
             
            Městská policie Olomouc (MPO) 
 

 
1.  Pan Bláha upozornil:  
    - na stížnost občanů, týkající se venčení psů v parku Malého prince 
    - že se v areálu školy na Dvořákově ulici scházejí různé party ke konzumaci alkoholu        
      apod.. 
    - že motorkáři jezdí nevhodným, nebezpečným způsobem na ulici Foerstrova a   
       Albertova 
    - že na ulici Štítného jezdí bruslaři přímo po komunikaci 

 
2. Pan Fürst informoval o nově umístěné dopravní značce na ulici Boženy Němcové 

 
3. Pan Giacintov upozornil: 

- na špatně viditelné značení před přejezdem Olomouc Nádraží město 
- že se v parku v blízkosti ZŠ Spojenců schází bezdomovci ke konzumaci alkoholu 
 

4.  Paní Konečná informovala o tom, že cyklisté si zkracují cestu po chodníku a 
průjezdem ve vnitřním traktu „Ušatého domu“. 

 
 
MPO prověří možnosti nápravy a podá zprávu na příštím jednání KMČ  

 
            Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 
 
 

1. Čj.: SMOL/Maj/22/4999/2011/Ji   
Žádost o sdělení stanoviska ke směně majetku statutárního města Olomouce.  
Jedná se pozemek parc.č. 1126/6 ostat. pl. o výměře 43 m2, v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve vlastnictví Společenství pro dům Wellnerova 1,3,3A Olomouc 
za 
část pozemku parc. č. 809/4 ostat. pl. o výměře 45 m2 a část pozemku parc. č. 809/5 
ostat. pl. o výměře 70 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc. 
Předmětné pozemky se nachází při ulici Wellnerova a Erbenova. 
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Komise městské části se již ve svém stanovisku, které bylo doručeno na odbor 
majetkoprávní dne 14. 3. 2012, vyjádřila k původní žádosti Společenství pro dům 
Wellnerova 1,3,3A Olomouc o směně pozemků. Následně Společenství pro dům 
Wellnerova 1,3,3A Olomouc svoji žádost změnilo a žádá směnu pozemků v jiném 
rozsahu. 
 

            Paní Konečná podala podrobné informace týkající se tohoto záměru a paní     
            Jiříčková dodala doplňující materiály. 
 
            Po dnešním jednání upozorníme Majetkoprávní odbor magistrátu města            
            Olomouce, že již podruhé nedodal KMČ kompletní dokumentaci, tak aby  
            KMČ mohla vydat své stanovisko. 
 

Na základě nových informací a dokumentů KMČ souhlasí s tímto záměrem 
 
Hlasování (hlasovalo 12 přítomných členů)                                            12 – 0 – 0 
                                                                                                            (pro- zdrž.- proti) 
 

2. Čj.: SMOL/Maj/22/3462/2012/Ji   
Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce.  
Jedná se pozemek parc.č. 1901 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc  
 
Předmětný pozemek se nachází mezi ulicemi Litovelská a Wellnerova. Pozemek 
zastavěný budovou bez č.p./č.e (garáž) ve vlastnictví paní Anny Kacrové. Budova není 
zapsána na LV. Paní Kacrová žádá o pronájem pozemku za účelem užívání garáže. 
 
KM Č souhlasí 
 
Hlasování (hlasovalo 12 přítomných členů)                                            12 – 0 – 0 
                                                                                                            (pro- zdrž.- proti) 
 

3. Čj.: SMOL/Maj/22/3162/2012/Ji   
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce.  
Jedná se o část pozemku parc.č. 809/9 ostatní plocha o výměře 14 m2, v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc  
 
Předmětná část pozemku se nachází při ulici Erbenova. Jedná se o část pozemku pod 
stavbou trafostanice, která je ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.. 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá o prodej předmětné části pozemku za účelem 
sjednocení vlastnictví nemovitostí. 
 
KM Č souhlasí 
 
Hlasování (hlasovalo 12 přítomných členů)                                            12 – 0 – 0 
                                                                                                            (pro- zdrž.- proti) 
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4. Čj.: SMOL/Maj/22/3162/2012/Ji   
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce.  
Jedná se o část pozemku parc.č. 424/1 ostatní plocha o výměře 3 m2, v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc  
 
Předmětná část pozemku se nachází při ulici Polívkova. Paní MUDr. Marie Martinů 
žádá o prodej předmětné části pozemku za účelem užívání vybudovaného vstupu do 
suterénu k buduvě č.p.213 s pozemkem prc.č.217/2, vše ve vlastnictví žadatelky. 
 
KM Č souhlasí 
 
Hlasování (hlasovalo 12 přítomných členů)                                            11 – 1 – 0 
                                                                                                            (pro- zdrž.- proti) 

 
 

            Ostatní   
 
 

1. Pan Šafránek informoval požadavku MMOl na návrh investic na rok 2013 v území 
působnosti KMČ č. 18.  
 
KMČ souhlasí s těmito investicemi: 

1) ul. Boženy Němcové – PD -parkování 
2) ul. U Místní dráhy – PD – parkování 
3) ul. Foerstrova – PD - parkování   

                                                                                                                                                                
2.  Pan Svozil podal informaci týkající se dvorního traktu (ul. Žilinská, ul. Škrétova, ul. 

Tř. Míru). Upozornil na slib Odboru majetkoprávního MMOl, že vyvolá schůzku 
dotčených obyvatel k vyřešení tohoto problému. Doposud se schůzka však 
neuskutečnila. 
 

3. Pan Bláha požaduje doplnění kontejnerů (v místě není kompletní sada kontejnerů) na 
tříděný odpad. Týká se zejména ulice Mozartovy a ul. Štítného 

 
 

4. Pan Šafránek informoval 
 

- plánu prací Technických služeb města Olomouce 
 
- požadavcích KMČ č.18 
 
- o sběrových sobotách 

 
 
Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne  1. 10. 2012 v 16:00 hodin. 
 
 
 
Dle záznamu  paní Mankovecké zpracoval  p. Šafránek 
 


