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Zápis č. 1 /2016  
 

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

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

                  p. Vymětal 

                   

Omluveni:  p. Ševčík,  

  

Hosté       :  p. Velešík (MPO), p. Chladnuch, pí. Šustková 

 

    

Městská policie Olomouc (MPO)  

 

 

1. Požadavek obyvatel na řešení problému s parkováním automobilů před vjezdy  

            do garáží obytných domů (ul. Brandlova, ul. Na Vozovce) 

 

           Předseda KMČ podal informace o současném stavu a požádal MPO o důrazný   

           přístup při řešení tohoto problému. 

 

       

Ostatní  

 

 

1. Zjednosměrnění ulice Za Zlatou koulí. Obdrželi jsme od Odboru dopravy MmOl. 

dva návrhy řešení tohoto požadavku občanů.  

Vzhledem k tomu, že občané požadovali úpravu pouze pro ulici Za Zlatou koulí a 

nikoliv i ulic sousedních, pověřila KMČ po dohodě s obyvateli ul. Za Zlatou koulí, 

předsedu KMČ jednáním na Odboru dopravy MmOl. o změně návrhu řešení. 

 

V lednu tohoto roku bude Odbor dopravy MmOl. projednávat požadavek 

zjednosměrnění pouze ulice Za Zlatou koulí. 

 

 

2. Sběrné nádoby na odpad (ul. Mozartova x ul. Žilinská) – jsou nevhodně 

umístěny přímo v chodníku a velmi často přeplněné. 

 

KMČ požaduje, nápravu tohoto stavu např. vytvořením stanoviště pro sběrné 

nádoby.  

 

 

3. Informace o zamýšlené výstavbě, změně územního plánu (ul. Na Vozovce u 

železničního přejezdu v blízkosti Briessovy vily).   

 

KMČ požaduje aktuální informace 
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4. Hodiny ve městě Olomouci (otočné na reklamních sloupech) neukazují správný čas. 

Na jednom stanovišti jsou čtvery hodiny a ty ukazují i tři rozdílné časy. 

 

KMČ požaduje nápravu tohoto stavu, neboť v současné době toto zařízení 

neplní funkci, pro kterou bylo instalováno.  

 

 

 

5. Předseda KMČ 18:  

 

 informoval o připravované besedě na téma „ Olomouc – naše město“, kterou 

organizuje Statutární město Olomouc společně s Katedrou politologie a 

evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého a která se 

uskuteční dne 12.1.2016 v 17:00 hodin v zasedacím sále zastupitelstva, 

Hynaisova 10 

 

 sdělil, že na základě hlasování, byl všemi přítomnými členy opět zvolen 

tajemníkem KMČ 18,   p. Dušan Fürst 

 

 

 

  

 

 

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 1. 2. 2016 v 16:00 hodin. 
Dle záznamu pí. Mankovecké,  zpracoval p. Šafránek 

  


