
KOMISE  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  č. 18    OLOMOUC- ZÁPAD 

                                     
 

Jednání KMČ dne 5. 2. 2018 Stránka 1 
 

Zápis č. 2 /2018 
  

 

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

                  p. Sedláček, p. Svozil, p. Šafránek p. Ševčík,  

                   

                                      

Omluveni:  pí. Brabcová, p. Vymětal 

  

Hosté       : MPO, p. Chladnuch 

 

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

    

Městská policie Olomouc (MPO)  

 

1. Rušení klidu hudební produkcí – ul. Litovelská 

 

Hudební produkce v restauraci „Garch“ ruší obyvatele vedlejších nemovitostí. 

Pokusí se s provozovatelem domluvit a zjistí, zda mají povolení pro hudební   

produkci. Až po té budou postupovat úřední cestou. 

 

2. Nevhodné parkování  – ul. Foerstrova  

 

Přímo před vchodem na ul. Foerstrova č. 35 parkují auta na chodníku a   

na trávníku 

 

 

MPO tyto případy prověří a na příštím jednání KMČ podá zpráv 

 

 

Ostatní  

 

1. Stromy u prodejny Billa 

 

Na parkovišti u prodejny Billa na Hynaisově ulici byly původně vysazeny 

stromy (cca 12 kusů). Stromy jsou vykáceny, místa po stromech zadlážděna. 

 

     Proč nejsou stromy nahrazeny novými? Budou se vysazovat? 

 

 

2. Obytný dům na rohu ul. Palackého x ul. Erbenova 

 

Opláštění domu je na mnoha místech rozřezáno v oblasti oken a tím neplní  

                        svou bezpečnostní funkci. 

 

                        KMČ požaduje okamžitou nápravu tohoto stavu z důvodu zajištění                   

                        bezpečnosti občanů města Olomouce. 
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3. Poškozený chodník – ul. M. Pospíšilové 

Při realizaci zateplení domu došlo k poškození chodníku i trávníku 

 

 

4. Poškozený chodník  - ul. Krapkova 10 

 Při opravě přívodu vody do domu došlo k poškození chodníku 
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5. Poškozený chodník  - ul. Krapkova 12 

 Při rekonstrukci domu došlo k poškození chodníku 

6. Poškozené dlaždice 

U domu ul. Palackého 21 jsou  už od oprav domu rozlámané dlaždice v 

chodníku tvořícím vjezd do dvora. 

  

                        KMČ požaduje u bodů 3 až 6 nápravu tohoto stavu. 

 

 V souvislosti s projednávanými závadami po provedených pracích 

(rozkopávky, zvláštním užíváním povolený pojezd chodníků vozidly při 

různých rekonstrukcích domů apod.) se KMČ dotazuje na mechanismus 

převzetí dotčených veřejných prostranství, respektive, zda odpovědný 

úředník provede kontrolu na místě samém, zda byly dodrženy podmínky v 

povolení (uvedení v původní stav např. předlážděním chodníku apod.). 

 

7. Zúžení profilu chodníků a cyklostezek v parcích města Olomouce 

 

Na cyklostezkách a chodnících v parcích dochází k zúžení profilu z důvodu 

neudržované zeleně. 

 

           KMČ požaduje pravidelnou údržbu zeleně tak, aby nedocházelo k zúžení   

           profilu a omezení průchodu 

   

 

 

8. Zanesené kanálové vpusti u tramvajové  

 

    U tramvajové zastávky Výstaviště Flóra jsou zanesené kanálové vpusti. 

    O tomto stavu byl již informován p. Snášel z TSMO. 

 

 

 

Předseda informoval: 

 

- o jednání předsedů KMČ s vedením města dne 31. 1. 2018 

 

- o úpravě přechodů pro chodce (ul. Krapkova, ul. Havlíčkova) 

 

- o jednání s p. Jakubcem a p. Luňáčkem týkající se lávky přes trať a plánované     

  křižovatky (ul. Na Šibeníku), kterého se zúčastnil p. Šafránek společně s  

  p. Doleželem 

 

- o požadavku na úpravu schodů (ul. Wolkerova) – předseda požádal a   

  fotodokumentaci stávajícího stavu 
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- o odstraňování nepovolených výsadeb na pozemcích statutárního města   

  Olomouce 

 

- o jednání, týkající se projektové dokumentace (vnitroblok na ul. Polské).  

   Za  KMČ 18 se jednání zúčastní p. Sedláček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 5. 3. 2018 v 16:00 hodin. 
 

              Dle záznamu pí. Mankovecké  zpracoval p. Šafránek. 


