KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 18/Olomouc - západ
Zápis ze sch ze 6/2007
I. Zahájení
KM / 18 – Doc. Ivanová svolala pravidelnou sch zku v 16 hod.,
dne 11.6.2007 v Olomouci, MMOl. Hynaisova ul., místnost . 20
II. Prezence
P edseda zahájil sch zku. P ítomny byly následující osoby: podpisy viz prezen ní listina:
Mgr. Kamil Andree
Doc. PhDr. Kate ina Ivanová, Ph.D.
Mgr. Miroslava Kone ná
MUDr. Jarmila Koutná
Josefa Mankovecká
Ing. Dušan Fürst
Pozvaní hosté: Vladimír Vilímovský
Ostatní hosté: p. Jan Chladnuch
Omluveni: dodate n v úterý Mgr. Zdislav Havran
Neomluveni: Miloslav Svozil
Zm na místa sch zek byla sd lena p edsedkyni Mgr. Vladimírem Puha em na sch zi
p edsed (31.5.2007) a byla up esn na až v den sch zky (11.6). lenové komise byli o
tomto telefonicky zpraveni. Nebyla však tato situace oznámena na M stské policii a Policii
R. Protože se nezú astnili minulé sch zky, konané ješt na v zasedací místnosti
primátora, dostavili se dne 11.6.2007 na sch zku do budovy radnice (ppr. Radomír Pírek
z Policie R, 2 osoby z M stské policie). Spojili se telefonicky s p edsedkyní a protože
komise nem la k jejich innosti nic závažného, byla domluvena další sch zka.
P edsedkyn se tímto zp sobem omlouvá ob an m z místní ásti Olomouc-západ, kte í
nem li p esnou informaci o míst konání sch zky, nebylo to zp sobeno vedením komise.
III. Schválení zápisu z minulé sch zky
P edseda p e etl zápis z minulé sch zky. Zápis nebyl schválen v p e teném zn ní:
Dopln ní zápisu:
Zaznamenání pošty, která byla na minulé sch zi leny KM vzata na v domí . 1-5 (viz
Evidence pošty) a nebyla zapsána.
Mgr. Vladimír Puha na základ Zápisu 5/2007 oznámil p edsedkyni, že žádná kooptace
dalších len ze strany KM není možná, není tedy možné (k velké lítosti len ) do
komise kooptovat pana Vladimíra Vilímovského a Ing. arch. Michala Giacontova. lenové
komise jim alespo cestou zápisu cht jí vyjád it díky za dosavadní práci, zejména pak
panu Vilímovskému za jeho pr b žnou spolupráci s Odborem pro ob anské záležitosti.
IV. Otev ené body
1) SmOl/OD/109//109/501/Mut. - ulice P ed Lipami – jednosm rný provoz – kontrola úkol –
Mgr. Andree (viz zápis ze dne 14.5.): Mgr. Kamil Andree úkol splnil, podle pokyn
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Odboru dopravy projednal s ob any ulice P ed Lipami i Pod Lipami zavedení
jednosm rného provozu v ulicích. Ob ané souhlasili, podpisový arch p iložen. KM . 18
vyslovuje souhlas se zjednosm rn ním ulice P ed Lipami s vjezdem z ulice Litovelská.
Mgr. Andree byl leny komise souhlasn pov en projednáním této záležitosti s Ing.
Mut anskou z Odboru dopravy MMOl. O výsledku jednání bude pr b žn informovat
p edsedkyni Doc. Ivanovou a leny komise na p íštím zasedání.
2) Nebezpe né lešení Palackého 20a a Erbenova – nutno žádat Odbor vn jších vztah o
odpov , tj. Mgr. Vladimíra Puha e, vedoucího odboru vn jších vztah a informací (dále
vždy jen OVVaI) o odezvu (viz zápis ze 14.5.) lenové KM . 18 jednohlasn požadují
písemnou odpov v souladu se statutem komisí m stských ástí do jednoho m síce.
Konkrétn doporu ujeme, aby pracovníci odboru OVVaI na Odboru stavebním vyžádali
vyjád ení k lešení a dále navrhli zp sob ešení této neudržitelné situace .
3) KM . 18 nedostala z OVVaI ani žádnou reakci na to, jaký je zám r s d tských h išt m
v echových sadech (viz zápis ze 14.5.)
4) KM . 18 požaduje odpov na její doporu ení, aby byly opraveny vyvrácené obrubníky
na k ižovatce t . Svornosti a Litovelské (viz zápis ze 14.5)
V. Nové záležitosti
1) P edsedkyn navrhuje po p edb žném projednání jako svého zástupce p. Miloslava
Svozila a jako tajemníka pí. Josefu Mankoveckou. Protože se však M. Svozil bez omluvy
nedostavil, navrhuje p edsedkyn jako svého zástupce Ing. Dušana Fürsta. Všichni
lenové souhlasili.
2) SmOl/P/55/9314/07/jar – reklamní tabule na Štítného od 1.4. do 31.12.07 – zjistit jak
vypadá situace – MUDr. Koutná . Pí Mankovecká o tabuli v d la, úkol je vy ešen.
3) SMOl/Maj/22/1957/07/Ru - Prodej pozemk P 447/24 a 447/23 – P ed Lipami viz dopis
. 7/6 – nutné vyjád ení komise a odpov na MmOl. Vyjád ení: lenové KM . 18
nesouhlasí s prodejem pozemk z d vod , že pozemek 447/24 je v nájmu p. Pavla
Ryšlinka, Litovelská . 18 – smlouva o nájmu je na dobu neur itou s ro ní výpov dní
lh tou. Dalším d vodem je, že p es pozemek 447/23 je p ístup k zadnímu traktu domu
z ulice P ed Lipami. Pozemky jsou zahrada, nikoliv stavební parcela, lenové KM mají
dojem, že na p ípadný prodej pozemk by m la být vypsána sout ž.
4) Další pošta 6-23/6 byla vzata leny komise na v domí.
5) Jak p edávat všem len m zápis – každý navrhne svou variantu: pí. Mankovecká vždy 2.
ned li ve er osobn , pí. Kone né a pí. Koutné bude zápis odesílán poštou, ostatním
len m komise mailem. lenové komise se zp sobem p edávání zápisu souhlasí.
6) P edsedkyn seznámila leny s pr b hem a informacemi ze setkání p edsed KM ze
dne 31.5.07 (Technické služby, M stská policie, rozpo et, harmonogram odpad na
erven 07). P edala také sd lení vedoucího odboru VvaI, že bude pro leny KM
vyhotoven atlas jednotlivých KM .
7) P edsedkyn na návrh n kterých len (Mgr. Andree, M. Svozil, Mgr. Havran?, Doc.
Ivanová) i svého šet ení mezi p edsedy jiných komisí navrhuje zm nu p edávání balí k
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jubilant m jedenkrát za ½ roku zajistit pozváním na spole né setkání (ve spolupráci
s Odborem pro ob anské záležitosti MMOl) a jednotliv p edávat jen ty balí ky, jejichž
p íjemci se na setkání nemohou dostavit. Odhlasováno v pom ru 4:2. Po zjišt ní
podrobností bude s kone nou platností zm na p edávání rozhodnuta na další sch zce. Do
té doby bude zachován p vodní systém p edávání (stále zajiš uje p. Vilímovský –
pod kování komise).
8) Mgr. Andree dle požadavku obyvatel ulice P ed Lipami navrhuje zvážení na instalaci
retardéru v této ulici. lenové komise se k tomuto požadavku vrátí na p íští sch zce.
VI. Úkoly (úkol/odpov dná osoba/termín dokon ení)
1. Oznámení stanoviska KM . 18 o odkupu pozemku P ed Lipami /Ivanová/15.6.2007
2. Zav šení Zápisu . 6 na www. MMOL/Ivanová/18.6.2007
3. Rozd lit si ulice ke kontrole a všímat si zda nechybí ozna ení ulic/všichni
lenové/10.09.2007, mapy rozdány všem p ítomným len m, seznam ulic - viz p íloha
Zápisu 6/2007
4. Nabídnout zp soby p isp ní k práci KM . 18/všichni lenové/10.09.2007
5. Maringotka v parku, projednání s KM Ol. St ed/Mgr. Kone ná/10.09.2007
6. Zjišt ní výše odpov dnosti KM za p edávání balí k na Odboru pro ob anské
záležitosti MMOl. u pí Romanovské /Ivanová/10. 09. 2007
VII. Program p íští sch ze
1. kontrola úkol
2. seznámení len s vyjád ením Odboru VvaI k bod m IV. b, c, d
3. retardér ulice P ed Lipami
4. kone né rozd lení ulic
5. vy ešení zp sobu p edávání balí k jubilant m
VIII. Ukon ení
P edsedkyn ukon ila sch zku v 18.00 hod. P íští sch ze (tj. v ervenci 9.7.) se
nebude konat, protože p edsedkyn i místop edseda budou ve svých neodkladným
záležitostech mimo Olomouc.
V m síci srpnu se sch zka nekoná z d vod prázdnin a dovolených. Odhlasovali
všichni lenové komise.
Další sch zka se koná dne 10.9.2007v 16.00. hod., MMOl, Hynaisova ul., Olomouc,
místnost . 20.
Zápis vytvo il: Doc. PhDr. Kate ina Ivanová, Ph.D. a pí. Josefa Mankovecká

Zápis schválil: Zápis bude v kone né verzi (podle statutu KM ) schválen nebo dopln n všemi
leny na následující sch zce.

3

