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Zápis č. 1/2014  
 
Přítomni:   p. Bláha, p. Giacintov, p. Havran, p. Jelínek,  
                  pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal 
                   
Omluveni:  p. Šnobl, pí. Koutná, p. Fürst, pí. Machová, 
  
Hosté       :  p. Velešík (MPO), p. Chladnuch,   
 
   

1. Pan Vlastimil Viktora předal KMČ elektronickou korespondenci, v níž žádá po 
Odboru dopravy MmOl. informace týkající se vodorovné dopr. značky V13a na ul. 
Krapkova, Olomouc (viz příloha zápisu) a požádal KMČ o součinnost a pomoc   

          
2. Pan Šafránek upozornil na zcela nevhodné umístění dopravních značek na ulici Na 

Šibeníku (okolí zastávky autobusu Gymnázium Hejčín). Značky jsou umístěny 50cm a 
více od obrubníku směrem do chodníku. Tím dochází ke zcela zbytečnému vytvoření 
překážky a zúžení chodníku. 

              
KM Č pověřuje pana Šafránka k jednání s vedoucí Odboru dopravy MmOl. paní 
Pospíšilovou, týkající se vodorovného dopravního značení (ul. Krapkova) a 
nevhodného umístění dopravních značek (ul. Na Šibeníku). 

 
 
 
            Ostatní 
 

1. Pan Šafránek  
• Informoval o řešení a stavu požadavků KMČ 
• Podal informace týkající se jednání předsedů s odbory MmOl 
 

 

 

 

 

 
Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 3. 2. 2014 v 16:00 hodin. 
 
Dle záznamu pí. Mankovecké,  zpracoval p. Šafránek 

  
 
 



Příloha zápisu 1/2014  

1. 

Od: Vlastimil Viktora  <svjkrapkova@gmail.com> 
Datum: 31. května 2013 23:01 
Předmět: Re: Vodorovné dopr. značky V13a na ul. Krapkova,Olomouc 
Komu: Motyckova Katerina <Katerina.Motyckova@olomouc.eu> 
 

Dobrý den. 
 
Každopádně děkuji za odpověď-byť notně zpožděnou. Nicméně v ní postrádám ono 
logické a praktické zdůvodnění,o něž jsem v původním podmětu žádal. 
Promiňte,paní (či slečno ?) inženýrko,ale Vaše odpověď je pro mě nedostatečná. 
 
Zde je část /ta podstatná/ citace Vašeho vyjádření,do nějž jsem si dovolil vložit 
KONKRÉTNÍ DOTAZY- pro případ,že by Vám můj původní dotaz nebyl fakticky či 
prakticky jasný-samozřejmě mou vinou... 
 
Takže zde: 
 
cit.: "...dopravní značení ve Vámi uváděném prostoru - u hotelu Flora bylo realizováno 
dle vydaného rozhodnutí !!! JAKÉHO,KÝM A KDY VYDANÉHO,číslo jednací!!!  
 o udělení souhlasu se stanovením místní úpravy provozu na veřejně přístupných 
účelových komunikacích a stanovením místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích vydané odborem stavebním, odd. st. správy na úpseku (předpokládám 
„úseku“) pozemních komunikací !!!!.KDO,KDY,PROČ,číslo jednací!!!!  Návrh dopravního 
značení byl zpracován odbornou firmou  !!!JAKOU? KDY? KDE NAJDU ZPRACOVÁNÍ? 
!!! dle platných předpisů a v návaznosti na skutečné rozhledové podmínky a byl 
odsouhlasem /předpokládám „-n“/  i PČR - dopravním inspektorátem.!!!!KDY a KÝM na 
základě ČEHO,číslo jednací!!!! Následná realizace byla provedena touto odbornou 
firmou Dopravní značení Svoboda, na základě jejich smluvního vztahu s Hotelem Flora, 
který si tuto činnost objednal a rovněž i financoval."  (konec citace) 
 
Předpokládám,že na mé dotazy se vztahují veškerá ustanovení zákonu tohoto:  
 

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
Předem děkuji za tentokráte nejen promptní,ale i fundovanou odpověď,případně 
odkaz/přeposlání mého dotazu/ na jinou kompetentní osobu.  
 S pozdravem 
                                V. Viktora, pověřený vlastník SVJ Krapkova 125/30,Olomouc 
 
 
 
 



 

Dne 29. května 2013 15:58 Motyckova Katerina <Katerina.Motyckova@olomouc.eu> 
napsal(a):  
 
Dobrý den,  
  
dopravní značení ve Vámi uváděném prostoru - u hotelu Flora bylo realizováno dle 
vydaného rozhodnutí o udělení souhlasu se stanovením místní úpravy provozu na 
veřejně přístupných účelových komunikacích a stanovením místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích vydané odborem stavebním, odd. st. správy na úpseku 
pozemních komunikací. Návrh dopravního značení byl zpracován odbornou firmou dle 
platných předpisů a v návaznosti na skutečné rozhledové podmínky a byl odsouhlasem i 
PČR - dopravním inspektorátem. Následná realizace byla provedena touto odbornou 
firmou Dopravní značení Svoboda, na základě jejich smluvního vztahu s Hotelem Flora, 
který si tuto činnost objednal a rovněž i financoval.  
  
S pozdravem 
  
  

 
Ing. Kate řina Moty čková  
vedoucí oddělení dopravních opatření 
 

Magistrát města Olomouce 
Odbor dopravy 
Hynaisova 10 | 779 11 Olomouc 
tel.: 588 488 264 | mobil: 724 223 966 
katerina.motyckova@olomouc.eu 
www.olomouc.eu  

 
 

Od: Vlastimil Viktora  <svjkrapkova@gmail.com> 
Datum: 24. dubna 2013 5:05 
Předmět: Vodorovné dopr. značky V13a na ul. Krapkova,Olomouc 
Komu: katerina.motyckova@olomouc.eu 
 

Dobrý den. 
Na základě našeho tel. hovoru Vám zasílám foto dopravního značení u hotelu "Flora" na 
Krapkově ulici,Olc. 
Prosím o logické a praktické zdůvodnění proč bylo toto značení provedeno. Zvláště s 
aspektem na kritický nedostatek parkovacích míst v této lokalitě. 
Děkuji. 
 V. Viktora,pověřený vlastník SVJ Krapkova 30,Olomouc 



 





 


