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Zápis č. 9 /2016 
  

 

Přítomni:     p. Fürst, p. Jelínek, pí. Mankovecká, p. Musil, p. Sedláček, p. Ševčík, p. Svozil  

                  p. Vymětal 

                                      

Omluveni:    p. Bláha, pí. Brabcová, p. Havran, , pí. Křivánková, , p. Šafránek a p. Vysloužil 

(MPO) 

  

Hosté       : ---------- 

 

 

    

Městská policie Olomouc (MPO)  

 

Nejsou požadavky 

 

 

1. Rekonstrukce vodovodu a kanalizační stoky v ul. Boženy Němcové 
 

Pan Fürst informoval, že příští rok bude rekonstruován vodovod a kanalizační stoka 

v ul. Boženy Němcové. Akce je součástí závazku, který přijalo Město Olomouc v rámci 

podmínek za obdrženou dotaci na obnovu kanalizační sítě v minulých letech. Ještě jedna, 

podobná akce v jiné ulici bude oznámena později. Komise se k technické problematice 

nemůže vyjádřit a akci bere na vědomí 

Hlasování (8 přítomných členů)                                               8 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž.- proti) 

 

 

2. přístup k domům Dvořákova – vnitroblok 
 

Pan Sedláček vznesl dotaz, jak je nyní řešeno pojíždění vozidel svozu odpadů a vozidel 

občanů pro přístup k domům Dvořákova č. o. 22a, 24, 24a, 26a ve vnitrobloku. Velká 

část komunikace není zpevněná, trávníky rozježděné. Upozornil na dopis SVJ Dvořákova 

24 panu Ing. Fazekašovi z 19. 6. 2015, na jeho odpověď (…vydali jsme 5.5.2010 stavební 

povolení, ale stavebník nemusí stavět, v listopadu 2011 bylo rozhodnuto, že opravy budou 

provedeny z prostředků odboru dopravy) a na jednání svolané p. Šulcem 

(odbor“dopravy“) na 4.3.2016, kterého se účastnil. Závěrem jednání bylo, že byl 

vyhlášen regulační plán a do jeho „vyřešení“ nelze do vozovek zasahovat. 

KMČ žádá příslušný odbor magistrátu o odpověď do 30.9.2016 

Hlasování (8 přítomných členů)                                               8 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž.- proti) 

 

3. Plán investic pro r. 2017: 

 

Pan Fürst projednal na odboru investic (OI) možnost spojení akce „Změna parkování na 

ul. B. Němcové“ s akcí Rekonstrukce kanalizace uvedenou výše v bodě 1. Bylo mu 

sděleno,  že a) Změna parkování je tak malá akce, že se jí OI nebude zabývat a b) OI 

doporučuje  ji projednat  na OSMKaMHD ( odbor správy městských komunikací a MHD)  popř. 

http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-spravy-mestskych-komunikaci-a-mhd/odbor
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v dopravní komisi, c) akce „Rekonstrukce kanalizace“ smí pouze uvést asfaltový povrch 

do původního stavu. Nelze přičleňovat jiné činnosti. 

KMČ žádá do plánu investic zařadit pouze Projektovou dokumentaci na „Vybudování 

maximálního možného počtu parkovacích stání pro os. auta“ v ul. U místní dráhy. 

Odevzdáním návrhu je pověřen p. Fürst. 

Hlasování (8 přítomných členů)                                               8 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž.- proti) 

 

4. Oprava chodníku v ul. Polívkově   

 

Pan Vymětal navrhuje opravu chodníku mezi domy č. o. 23 a 27. Komise posoudí 

možnost financování opravy z peněz přidělených komisi. 

 

 

5. Informační značení na MmOl 

 

Komise požaduje aktualizaci informačního značení v budově magistrátu Hynaisova 10, 

kde odbory sídlí pod neplatnými nápisy (živnostenský, dopravy, právní..) 

Hlasování (8 přítomných členů)                                               8 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž.- proti) 

 

6. Žel. přejezd  Olomouc –město 

 

Žel. přejezd  na křižovatce ul. Palackého, Krapkova, Litovelská a Svornosti byl zabez-

pečen proti vjíždění aut na trávník u kolejí odemykatelným sloupkem a položenými 

prefabrikáty. Dnes je sloupek ulomený (dopr. nehoda) a prefabrikáty složeny na straně. 

Pro zajištění nápravy KMČ žádá příslušný odbor magistrátu, aby vstoupil do jednání 

s Českými drahami – jedná se o jejich pozemek. 

Hlasování (8 přítomných členů)                                               8 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž.- proti) 

 

7. Různé 

 

Pan Svozil : 

a) upozornil na propadlou vozovku na Dvořákově ulici u křižovatky s Žilinskou (foto 

v příloze).  Přejíždění aut přes nerovnost způsobuje hluk. 

b) Před domem Žilinská 10 je v chodníku asi deset uvolněných dlaždic (2xfoto v příloze).   

c) Na dětském hřišti v Čechových sadech poblíž Palackého ul. Ubyla místa k sezení 

rodičů, zůstaly jen 2 lavičky. 

d) upozorňuje na bod č. 9 z červnového zápisu schůze KMČ 18: KMČ požaduje 

přemístění stanoviště z ul. Dvořákova x Na Vozovce na ul. Žilinskou. 
 

 

Pan Musil : 

e) předal komisi dva dopisy od SVJ požadující vyřešení bezpečného výjezdu ze dvorního 

parkoviště do ul. U místní dráhy dopravním značením. Jedná se o problematiku přímo 

související s požadavkem naší komise na vypracování projektové dokumentace na 

„Vybudování maximálního možného počtu parkovacích stání pro os. auta“ v ul. U 

místní dráhy, kterou požadujeme zařadit do plánu investic na r. 2017 (viz bod 3). 
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KMČ 18 podporuje tyto požadavky a žádá odstranění popsaných závad. 

Hlasování (8 přítomných členů)                                               8 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž.- proti) 

                                                                                          

 

 

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 3. 10. 2016 v 16:00 hodin. 
 

 

 

Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Fürst 








