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Zápis č. 2 /2016  
 

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

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

                  p. Vymětal 

                   

Omluveni:  pí. Brabcová, 

  

Hosté       :  zástupci (MPO), p. Chladnuch, pí. Šustková, p. Zeitler, p. Jakubec (RMO) 

 

    

Městská policie Olomouc (MPO)  

 

 

1. Parkováním automobilů před vjezdy do garáží obytných domů  

            (ul. Brandlova, ul. Na Vozovce) 

 

           Předseda KMČ podal informace o současném stavu, poděkoval MPO za jejich  

           práci při řešení tohoto problému a požádal MPO, aby v tomto důrazném  

           přístupu k neukázněným řidičům pokračovala i nadále.  

 

 

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 

 

 

1. Čj.: S SMOL 219101 2015 OMAJ Cih 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k nájmu 

 

KMČ pověřila p. Ševčíka k získání doplňujících informací, na jejichž základě, sdělí 

KMČ své stanovisko. 

 

 

 

2. Čj.: S SMOL 236471 2015 OMAJ Mic 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

 

KMČ souhlasí. 

 

Hlasování (12 přítomných členů)                                             12 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž.- proti) 
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3. Čj.: S SMOL 238056 2015 OMAJ Skl 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k umístění 

 

KMČ souhlasí. 

 

Hlasování (12 přítomných členů)                                             12 – 0 – 0 

                                                                                          (pro- zdrž.- proti) 

 

       

     Kompletní žádost s plánky naleznete v příloze zápisu  

 

       

Ostatní  

 

 

1. Nárůst dopravy a nedodržování rychlosti – p. Zeitler upozornil na výrazný 

problém v oblasti ulice Na Šibeníku (viz příloha) 

 

      KMČ jednoznačně požaduje bližší informace k probíhajícím i připravovaným  

      akcím v areálu bývalého podniku AOZ – studie včetně dopravní obslužnosti,   

      investiční záměry apod. – a to jak v oblasti již probíhající demolice, tak  

      v oblasti, která je v majetku firmy Vlasta Invest. 

 

2. Zjednosměrnění ulice Za Zlatou koulí.  

 

Předseda KMČ sdělí Odboru dopravy MmOl. orientaci jednosměrné úpravy – 

vjezd z ul. Tř. Míru a výjezd do ul. Žilinské.  

 

 

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

umístěny přímo v chodníku, velmi často přeplněné a nyní již i poškozené. 

 

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

sběrné nádoby.  

 

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. 

 

Předseda podal informaci o současném stavu – hodiny jsou v soukromém 

vlastnictví, město Olomouc s majiteli o tomto problému jedná. 

 

5. Vjezd do vnitrobloku (ul. Škrétova)  

 

Obyvatelé žádají opravu tak, aby bylo možno bez problémů do vnitrobloku zajíždět. 
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6. Průjezd nákladní dopravy městem Olomoucí 

 

KMČ požaduje od příslušného odboru MmOl. aktuální informace o omezení 

vjezdu nákladních automobilů do města Olomouce. 

 

7. Značení ulic 

Pan Fürst sdělil, že o označení ulic a čísel na domech má požádat majitel 

nemovitosti. Tabulky zajistí na TSMO pan Holý z odboru dopravy, odd pí. 

Motyčkové 

 

 

8. Předseda KMČ 18:  

 

 informoval o plánu oprav na rok 2016 a v této souvislosti vyzval všechny členy 

KMČ, aby na příštím jednání přednesli své návrhy. 

 

 podal informaci o Souboru návrhů předsedů KMČ města Olomouce ke zlepšení 

spolupráce s Magistrátem města Olomouce adresovaný Radě města Olomouce. 

 

 

 

 

  

 

 

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 7. 3. 2016 v 16:00 hodin. 
Dle záznamu pí. Mankovecké,  zpracoval p. Šafránek 

  


