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Zápis č. 11 /2016 
  

 

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

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

                  p. Vymětal 

                                      

Omluveni: pí. Brabcová, 

  

Hosté       : p. Vysloužil (MPO), p. Chladnuch,  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

Městská policie Olomouc (MPO)  

 

 

1. Odstavená auta  
 

- na veřejné zeleni (ul. Žilinská č. 13 a č. 15) 

- ul. Krapkova (u budovy bývalé banky Haná) 

 

 

2. Zcizená dopravní značka 

 

- V místě chybí dopravní značka „zákaz odbočení automobilů nad 6 tun“  

(ul. Svornosti x ul. Dvořákova) 

 

 

MPO v obou případech zjednala nápravu. 

 

 

 

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 

 

 

1. Čj.: S SMOL /167613 /2016 /OMAJ /Ind 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci 

 

 

KMČ nesouhlasí. 

Oblast vyžaduje koncepční řešení celé lokality, nikoliv jen řešení dílčí.  

 

Hlasování (12 přítomných členů)                                             12 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž.- proti) 
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2. Čj.: S SMOL /217721 /2016 /OMAJ /Hab 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci 

 

KMČ nesouhlasí. 

 Z územního plánu vyplývá, že se jedná o stabilizovanou plochu 04/100S 

Plochu veřejného vybavení – záměr je tedy v přímém rozporu s Územním 

plánem města Olomouce. 

 Je krajně nevhodné zahušťovat prostor mezi bytovými domy výstavbou 

dalších domů  

 

Hlasování (12 přítomných členů)                                                 12 – 0 – 0 

                                                                                                (pro- zdrž.- proti) 

 

 

     Kompletní žádost s plánky naleznete v příloze zápisu.  

 

 

Ostatní  

 

1. Předseda KMČ 18 podal informace o: 

- setkání předsedů KMČ s vedením města  

- vyúčtování za rok 2016 

- setkání členů KMČ 18 – zhodnocení činnosti za rok 2016 

 

2. Termíny jednání na rok 2017 

 

Předseda KMČ 18 navrhl termíny jednání na rok 2017. 

 

Hlasování (12 přítomných členů)                                                12 – 0 – 0  

                                                                                            (pro- zdrž.- proti) 

 

 

3. Blahopřání jubilantům 

 

Předseda KMČ poděkoval členům, kteří se aktivně podíleli na průběhu oslav a 

blahopřání. 

 

Účastníci podali KMČ zprávu o průběhu akce, v níž vyjádřili nespokojenost s klesající 

úrovní, jež se týkala skladby dárkových balíčků a úvodní hudební produkce. 
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KMČ navrhuje: 

 

 přehodnotit výběr dodavatele nebo navýšit finanční částku určenou na dárkové 

balíčky tak, aby se úrovní a rozsahem rovnaly balíčkům z minulých období 

 

 vybrat pro hudební doprovod (nyní varhany a housle) sehraný tým se svěžím a 

radostným repertoárem, nikoliv tryznou,  nebo je nahradit reprodukovanou 

hudbou 

 

 k lepší komunikaci s jubilanty využít přenosný mikrofon  

 

KMČ požaduje stanovisko a návrh řešení. 

 

 

Opravy 

 

  

1. Propadlá vozovka a kanály (ul. Dvořákova č. 23) 

 

 V místech proběhlo šetření a bude sjednána náprava tohoto stavu. 

 

 

2. Nevhodná výsadba stromů (ul. Dvořákova) 

 

KMČ opětovně požaduje stanovisko příslušného odboru MmOl k tomuto problému a 

návrh možností na nápravu tohoto stavu. 

 

 

3. Sběrové soboty 

         

       KMČ pověřila p. Svozila k získání potřebných informací, dle kterých bude moci 

zformulovat své stanovisko. 

 

4. ul. U místní dráhy 

 

 

     KMČ požadovala v dubnu tohoto roku a nadále požaduje provedení úprav v 

ulici U místní dráhy, které povedou k ochraně zeleně, k větší bezpečnosti 

silničního provozu a k lepšímu udržování čistoty v lokalitě. Situace se zde 

dlouhodobě zhoršuje a pomalu se stává neudržitelnou. Navrhujeme, aby bylo 

provedeno: 
 

 instalování mechanických zábran – bylo realizováno pouze na jednom konci 

ulice (křížení s ul. Růženy Svobodové) 

   

 zjednosměrnění ulice v úseku mezi ulicemi Grégrova a Na vozovce (v 

libovolném směru, oba mají své výhody a nevýhody). Parkování by bylo možné jen 

na jedné straně této části ulice, druhá by byla vyhrazena cyklistům, kteří budou 

moci úsek projíždět v obou směrech. Opatření by zamezilo vzniku potenciálně 
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kolizních situací u křížení ulice U místní dráhy s ulicí Na vozovce, kde se aktuálně 

nemohou vyhnout dvě protijedoucí vozidla. 

 

 doplnění vodorovného značení na křížení s ulicí Na vozovce, které je velmi 

nepřehledné kvůli vozidlům parkujícím zde neustále v rozporu s platnou 

legislativou. 

 

 doplnění zeminy na poškozené nezpevněné plochy podél silnice a doplňková 

výsadba zeleně. 

 

 instalování odpadkových košů (odpadky jsou nyní vhazovány do kolejiště a na 

jeho "břehy") a instalování košů na psí exkrementy (ulice je oblíbeným 

vycházkovým korzem při venčení psů). 

 

 oprava rozbitých chodníků (alespoň) v úseku mezi ulicemi Grégrova a Na 

vozovce 

 

 vyřešení bezpečného výjezdu z dvorních parkovišť do ul. U místní dráhy instalací 

dopravního značení (na základě požadavku SVJ) 
 

 

5. Přechod u „Ušatého domu“ 

                                                                                          

 

Významná veřejná městská budova Namiro je špatně přístupná pro pěší (a tedy 

naprostou většinu návštěvníků budovy) ve směru od ulice Palackého, a to kvůli 

chybějícímu přechodu přes ulici Wellnerova. Přecházení silniční komunikace s 

jednosměrným provozem je nebezpečné, obzvlášť během dopravní špičky. 

 

KMČ požaduje vybudování přechodu v prostoru, kde je nyní pouze tzv. místo k 

přecházení (na rohu "ušatého domu") a stanovisko příslušného odboru MmOl. 

 

 

 

 

 

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 5. 12. 2016 v 16:00 hodin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek 










