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Zápis č. 2/2013  
 
Přítomni:  p. Bláha, p. Fürst, p. Havran, p. Jelínek, pí. Koutná, pí. Machová,   
                 pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal 
 
Omluveni: p. Šnobl, p. Giacintov, 
 
Hosté       :  p. Velešík (MPO), p. Chladnuch, p. Jakubec (člen Rady města Olomouce) 
                    
 
            
            Městská policie Olomouc (MPO) 
 

1. Pan Havran upozornil na poškozený kryt elektrického přívodu na stožáru veřejného 
osvětlení – ulice Tř. Míru  
 

2. Pan Fürst upozornil na nesprávně otočenou mříž kanálové vpusti v nově upravené 
části ulice 8. května, u prodejny Pantaloon. Do podélných otvorů mohou zapadnout 
jízdní kola. 
 

3. Pan Jakubec požádal MPO o zvýšený dohled v oblasti ul. Žilinská x ul. Mozartova, 
kde i ve dne došlo ke krádežím v zaparkovaných automobilech a k jejich poškození 
(prořezané pneumatiky, rozbitá okna..) 
 

 
        _____________________________________________________________________ 

 
 
 

1. Pan Šafránek informoval: 
- o stavu požadavku na opravu – ul. Polská 40 
- o opravě poklopu kanálu – ul. Štítného 
- o požadavku zmapování problematických míst výskytu bezdomovců 
- o rozpočtu KMČ 
- o novém územním plánu města Olomouce  
 

 
2. Pan Bláha, na základě podnětů od voličů, upozornil na nedůstojný příchod do volební 

místnosti (přes sklepení) – ZŠ Mozartova. 
 

3. Pan Havran upozornil na značně poškozený chodník (prasklé dlaždice) na ulici 
Palackého u budovy Namiro. 
 

4. Pan Šafránek vyzval všechny přítomné, aby ve svých svěřených oblastech 
zkontrolovali stav chodníků, vozovek apod., tak, abychom je mohli zařadit do plánu 
oprav v našem obvodu. 
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Různé 
 

1. Pan Fürst informoval: 
- o nebezpečné nerovnosti na cyklostezce na ul. Kosmonautů při nájezdu na most    
  přes řeku Moravu 
 

       KMČ č. 18 z hlediska bezpečnosti požaduje opravu  
 
2. Pan Fürst navrhuje přeměnu současné pěší cesty (ul. Dlouhá k lávce přes řeku 

Moravu) na stezku pro cyklisty a chodce – výměnou dopravních značek 
 

3. KM Č požaduje opravu chodníku (ul. Krapkova x ul. Karolíny Světlé) 
zborceného kořeny vzrostlého stromu.   

 
4. Pan Chladnuch podal informace týkající se dotazu na p. Šnevajse ohledně navýšení 

vkladů Města Olomouce do bytových družstev Jižní a Jiráskova. 
                 KM Č předala veškeré materiály týkající se tohoto bodu p. Jakubcovi, který 
                 zajistí srozumitelné stanovisko k daným otázkám. 
 

5. Pan Chladnuch vznesl dotaz: Jak je zabezpečena pěší zóna, kde došlo k tragické 
nehodě (přejetí chodkyně na pěší zóně na Horním náměstí)?  
Pan Jakubec sdělil, že v městské chráněné zóně je nyní zvýšený dozor ze 
strany Městské policie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 4. 3. 2013 v 16:00 hodin. 
 
 
Dle záznamu paní Mankovecké zpracoval  p. Šafránek 

  
 
 


