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Zápis č. 10/2015  
 

Přítomni:   p. Bláha, p. Fürst, p. Havran, p. Jelínek, pí. Křivánková, 

                  pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p. Ševčík,  

                   

                   

Omluveni:  pí. Brabcová, p. Sedláček, p. Vymětal 

  

Hosté       :  pí. Musilová, p. Žáček (náměstek primátora SMOl.), občané: p. Moťka,  

                   p. Matyáš, pí. Matyášová (obyvatelé ulic Wolkerova a Poupětova)            

 

    
 

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 

 

 

1. Čj.:S-SMOL/154417/2015/OMAJ/Jir 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

 

KMČ souhlasí  

 

 

Hlasování (10 přítomných členů)                                             10 – 0 – 0 

                                                                                          (pro- zdrž.- proti) 

 

 

 

 

2. Čj.:S-SMOL/186069/2015/OMAJ/Pri 

 

      Žádost o sdělení stanoviska ke směně 

 

KMČ souhlasí 

 

Hlasování (10 přítomných členů)                                             10 – 0 – 0 

                                                                                          (pro- zdrž.- proti) 

 

 

3. Čj.:S-SMOL/011101/2015/OMAJ/Skr 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k nájmu 

 

Vzhledem k tomu, že z formulace v žádosti není jasné, s kým bude uzavřena 

případná smlouva o nájmu, KMČ pověřila p. Fürsta prověřením této věci.  

Na základě jeho zjištění KMČ č. 18 sdělí své stanovisko. 
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Na základě zjištění p. Fürsta členové KMČ 18 hlasovali po internetu 

 

KMČ souhlasí 

 

Hlasování                                                                               8 – 1 – 0 

                                                                                          (pro- zdrž.- proti) 

 

 

 

            Ostatní 

 

 

1. Pan Žáček podal prvotní informaci o zamýšlených krocích Statutárního města 

Olomouce ve věci týkající se vnitrobloku ulic Poupětova, ul.Wolkerova: 

 

- je zadána architektonická studie tohoto prostoru 

- vnitroblok zůstane v majetku Statutárního města Olomouce 

- vnitroblok bude sloužit k rekreačnímu zázemí obyvatel dotčených domů a 

zároveň bude řešit dopravní situaci  

- údržbu vnitrobloku bude zajišťovat Flora a.s. 

- celá tato záležitost až do její konečné podoby, bude průběžně řešena 

s obyvateli dotčených domů 

 

 

2. Pan Šafránek informoval pana náměstka primátora Žáčka o největších problémech 

v oblasti KMČ 18, jako je:  

 

- plánované zrušení lávky přes trať ul. Na Trati x ul. Václavkova 

 

- řešení situace v oblasti „vnitrobloku“ ul. Wolkerova x ul. Albertova  

 

- nelichotivý, chátrající a zanedbaný stav domu na ulici Palackého 120/20 (ul. 

Erbenova x ul. Palackého) 

 

 

3. Předseda KMČ 18:  

 

  sdělil, že akce „Blahopřání jubilantům“, se uskuteční dne 3. 11. 2015 ve 

14:00 hodin v Rytířském sále olomoucké radnice. 

 

 

 informoval: 

 

- o zařazení požadavku na opravu chodníků (ul. Škrétova) do plán oprav   

            na letošní rok 

 

- o předláždění levé strany chodníku (cca 250m
2 

) na ul. Dvořákova,   

           v úseku (ul. Resslova x ul. Na Vozovce) na kterém se bude finančně                  

           podílet, i KMČ č. 18. 
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Z minulého zápisu 

 

 čištění kanálových vpustí, plán oprav – kontakt předán p. Šulcovi 

 

 parkování karavanu (ul. Družstevní) – Městská policie (MP) ve věci podezření   

     z přestupku bude kontaktovat majitele karavanu 

 
 

 parkování u tramvajových kolejí (ul. Wolkerova) – MP řeší průběžně 

 

 zjednosměrnění ulic za „Zlatou koulí“ – KMČ společně s MP opětovně osloví   

                       příslušný odbor MmOl., ať sdělí své stanovisko 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 2. 11. 2015 v 16:00 hodin. 
Dle záznamu pí. Mankovecké,  zpracoval p. Šafránek 

  

 

 




















