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Zápis č. 1/2015  
 

Přítomni:   p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Havran, p. Jelínek, pí. Koutná, pí. Machová, 

                  pí. Mankovecká, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal 

                   

Omluveni:  p. Šnobl, p. Musil 

  

Hosté       :  p. Velešík (MPO), p. Chladnuch, p. Smítal (RARSM) 

 

    

 

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 

 

 

1. Čj.: S-SMOL/231157/2014/OMAJ/Mic 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji  

 

KMČ nesouhlasí s prodejem, jelikož z žádosti není patrné, zda byli osloveni 

vlastníci bytových jednotek, kteří mají uzavřeny nájemní smlouvy za účelem 

užívání předmětného pozemku jako zahrady. 

 

 

Hlasování (10 přítomných členů)                                         10 – 0 – 0 

                                                                                          (pro- zdrž.- proti) 

 

2. Čj.: SMOL/Maj/22/5419/2011/St 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji  

 

KMČ nesouhlasí s prodejem z těchto důvodů: 

 

- Není zřejmé, zda nebudou kráceny možné nároky vlastníků objektů parc. č. 

1398 a parc. č. 1399 

 

- Chybí zdůvodnění rozsahu dotčené plochy, zda vychází pouze z přiloženého 

geometrického plánu, nebo i z jiných např. historických hranic, konfigurace 

terénu apod. 

 

- Z žádosti není jasné, zda byli osloveni i vlastníci sousedních nemovitostí 

 

 

 

Hlasování (10 přítomných členů)                                         10 – 0 – 0 

                                                                                          (pro- zdrž.- proti) 
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3. Čj.: S-SMOL/238742/2014/OMAJ/Stu 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji  

 

KMČ souhlasí s prodejem 

 

 

Hlasování (10 přítomných členů)                                         10 – 0 – 0 

                                                                                          (pro- zdrž.- proti) 

       

     Kompletní žádost s plánky naleznete v příloze zápisu  

 

 

            Ostatní 

 

1. Pan Smítal, z Regionální agentury pro rozvoj Střední Moravy, seznámil KMČ 

s navrhovaným řešením akce „Na Vozovce - zklidnění na zónu 30“ a vyzval členy 

komise k prostudování materiálů a předložení případných připomínek na příštím 

jednání KMČ č.18. 

 

Požadavky KMČ: 

 

1. KMČ není spokojena s odpovědí a řešením situace, týkající se nevhodného umístění 

kontejnerů na odpad (ul. Krapkova), protože se zde nejedná jen o kontejnery patřící 

restauraci „U Fleka“. Kontejnerů, které jsou postaveny přímo ve vozovce, je v této 

lokalitě více. 

 

KMČ požaduje od příslušného odbor MmOl. komplexní řešení tohoto problému. 

 

 

 

2. KMČ žádá, aby došlo k navrácení kontejnerů na tříděný odpad z ulice Petelínova x 

Mozartova, na původní místo, blíže k podchodu, neboť v současné době jsou 

umístěny v blízkosti dalšího stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. 

  

              
KMČ požaduje nápravu tohoto stavu. 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 2. 2. 2015 v 16:00 hodin. 
Dle záznamu pí. Mankovecké,  zpracoval p. Šafránek 

  

 

 
















