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KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 18/Olomouc - západ 

Zápis ze sch�ze 11/2007 

Tento záznam je návrh zápisu, kone�ná podoba Zápisu 11/07 bude schválena na sch�zi 10.12. 2007 

 

I. Zahájení 
KM�/ 18 – doc. Ivanová svolala pravidelnou sch�zku v 16 hod.,   
dne 12.11.2007 v Olomouci, MMOl. Hynaisova ul., místnost �. 20 

II. Prezence 
P�edsedkyn� zahájila sch�zku. P�ítomny byly následující osoby:  podpisy viz prezen�ní 
listina: 
Ing. Dušan Fürst 
Ing. arch. Michal Giacintov 
doc. PhDr. Kate�ina Ivanová, Ph.D. 
Mgr. Miroslava Kone�ná  
MUDr. Jarmila Koutná 
Josefa Mankovecká 
Milan Svozil 
 

    Pozvaní hosté: Vladimír Vilímovský;  

Ostatní hosté:  p. Chladnuch, p. Chodora 

M�stská policie: strážník 175 a 179 

     Policie �R:  pprap. Štaffa 

     Omluveni:   - 

 
Neomluveni: Mgr. Zdislav Havran, Mgr. Kamil Andree 

 
 
 Poznámka: p. Chladnuch p�inesl od Mgr. Puha�e materiály: Atlas KM�, mapu KM� �. 18,  

    Výro�ní zprávu Statutárního m�sta Olomouc – v po�ádku p�edáno 
 

III. Schválení zápisu z minulé sch�zky 
Všichni �lenové obdrželi návrh Zápisu 10/2007. Dopln�ní a zm�na Zápisu: 
K Zápis �. 10 nebylo ze strany �len� KM� p�ipomínek, p. Chladnuch nesouhlasil 
s formulací bodu �. 7, oddílu  VI. R�zné. Správná formulace: p. Chaldnuch i �lenové 
Komise se dotazují, pro� na konkrétní dotazy uvedené v Zápisech není ze strany  Odboru 
vn�jších vztah� a informací, odd�lení detašovaných pracoviš� (DP) a komisí Statutárního 
m�sta Olomouce, kde je vedoucím odd�lení Mgr. Vladimír Puha�, reagováno. 
 
 



 2

IV.   Kontrola úkol�: 
 
Spln�né úkoly: 
 

1. Materiál �. 50/srpen 07 – mail z MMOl. o spádovosti ulic. Úkol: doplnit spádovost 
podle materiál� p. Vilímovského/ odpovídá: Ivanová/termín 31.10.2007. Zjišt�ní - 
Ulice Kinského neexistuje -  P�i kontrole úkol� Ing. F�rst poukázal na to, že n�kte�í 
�lenové mají velké obvody a jiní zase mají ulice spole�né. Proto je nutno ulice 
p�erozd�lit. Bude uvedeno v úkolech, bod �. 6.                                 

 
2. �lenové nemají aktualizovaný seznam ostatních �len�, v�etn� jejich mailových adres a 

telefon�. Úkol: zhotovit pro všechny �leny komise aktuální seznam jmen, adres a 
�ísel/odpovídá Ivanová/termín: 12.11.2007 – Spln�no – všichni �lenové obdrželi 

 
3. Materiál �. 36/srpen 07 – Informa�ní leták „nechávejte svého psa voln� b�hat jen na 

místech k tomu ur�ených..“ – KM� žádá o dopln�ní informa�ních leták� o seznam 
vyhrazených míst o volném pohybu ps�. Úkol: zanést Zápis i se žádostí o dopln�ní na 
MMOl.Odbor životního prost�edí, odd�lení pé�e o krajinu a zem�d�lství, Hynaisova 
10,  pí. Miluše P�íkazská/odpovídá: Mgr. Kone�ná a MUDr, Koutná/ termín 
prodloužen do 12.11.2007 – Spln�no – viz dopis 84/07, p�edána Vyhláška �. 8/2005 
- avšak nevy�ešeno, nebo� místa pro volný pohyb ps� nejsou v našem obvod�, proto 
žádáme o vy�len�ní lokality pro tento ú�el také v oblasti Olomouc – západ .  

 
4. Nebezpe�né lešení Palackého 20a a Erbenova –Úkol: znovu se dotázat na situaci, a 

to mailovou poštou, protože na tradi�ní poštovní zp�sob nebylo 
reagováno/Ivanová/termín 31.10.2007. Spln�no –  viz dopis 77/07, avšak  
nevy�ešeno, nebo� KM� považuje písemnou odpov�� z MMOl. ze dne 24.10 2007, 
�.j. SmOl/OPS/42/4741/ za dlouhou, pon�kud chaotickou a nedosta�ující, protože na 
p�vodní otázky KM� nebylo dosud odpov�zeno. Z dopisu vyplývá, že se Odbor 
stavební zajímá o bezpe�nost lešení jako takového a nikoliv o jeho odstran�ní.Proto p. 
Chladnuch zpracoval na žádost p�edsedkyn� Zprávu o situaci na ul. Palackého 20a. 
Tato zpráva bude projednána na sch�zce KM�  dne 10.12.2007. 

 
5. Polívkova - sch�zka dne 7.11.2007, ú�astník – ing. Arch Giacintov – p�edsedkyn� 

p�e�etla stanovisko �editele školy Mozartova (Mgr. Kundruma) - viz dopis 79/07 – 
Pr�b�h sch�zky p�ednesl ing. arch. Giacintov, který s ohledem na svou odbornost 
navrhuje koncep�ní �ešení celé Polívkovy ulice, v�etn� všech p�ilehlých ulic – 
výsledkem by m�lo být (jak vyplývá i z p�edcházejících Zápis� KM�) – vytvo�ení 
parkovacích ostr�vk� – ubrat na chodnících a mezi nimi vytvo�it ostr�vky pro vzácné 
stromy i jinou zele	, snížit zát�ž ulice zákazem vjezdu nákladních aut. Jednosm�rný 
provoz bude �ešen až podle celkového �ešení situace (není prioritou). Zápis ze sch�zky 
má vyhotovit Mgr. Puha�. Tento si vyžádá p�edsedkyn� – viz bod �. 9., dále se obrátí 
na odbor Koncepce a rozvoje MMOl. a projedná s nimi stávající situaci. P. Chodora 
po jednání s Mgr. Puha�em informoval, že by KM� m�la vy�lenit �ástku 4 000,-K� na 
zhotovení projektu ohledn� výstavby strom�. Doporu�il, aby toto bylo v Zápise.  
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Otev�ené body a nespln�né úkoly: 
 
6. Úkol: Navrhnout p�erozd�lení odpov�dnosti za jednotlivé ulice v obvodu KM� �. 18 

s ohledem na všechny �leny a jejich jiné �innosti v KM�. Odpovídá:  F�rst, p. 
Svozil , Ivanová/leden 2008 

  
7. Úkol: Zaslat Zápis �. 11 na Odbor životního prost�edí s ohledem na bod 3 v oddíle 

IV/Ivanová/ 10.12.2007 
 

8. Úkol: Vyžádaní Zápisu situaci „Polívkova“ od Mgr. Puha�e a  zjistit, jak daleko je 
studie místa, která byla zadána v �ervenci 2007, a která by celkov� a koncep�n� m�la 
�ešit situaci (podle priorit: zele	, parkování, pr�jezdnost). Dále projednat stávající 
situaci na odboru Koncepce a rozvoje mmOl./Ivanová/31.12.2007 

 
9. 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.) Úkol: obrátit se osobn� na odbor 
Koncepce a rozvoje – návrh sch�zky/Ivanová/31.12.2007 

 
10. Situace v ulici P�ed Lipami není do�ešena, vyjád�ení ob�anky proti retardéru 

Zajišt�ní studie: Mgr. Andree/Ing. arch. Giacintov/termín: prosinec 2007 
 

11. Materiál �. 39/srpen 07 – návrh rozpo�tu – schváleny zm�ny, p�idány studie dopravní 
situace ul. P�ed Lipami (úkol bod 6) a ul. B. N�mcové – �ešení dopravní situace a 
nadm�rného hluku u projížd�jících vlak� – Úkol: zajišt�ní studie/ odpovídá: Ing. 
Fürst/termín: b�ezen 2008 

 
12. 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 
�lenové si nevšimli chyb�jících ozna�ení, všimnul si p. Chladnuch, který v následném 
telefonickém hovoru p�edsedkyni sd�lil, že krom� Žilinské chybí ozna�ení ulic i na 
jiných místech. Zejména zd�raznil, že chybí ozna�ení �íselná. Dále si všimnul, že není 
ozna�ena ul. Brandlova. �lenové komise znovu p�ekontrolují ulice, které mají 
prozatím na starosti. Seznam bude p�ílohou tohoto Zápisu. Úkol bude znovu 
otev�en na sch�zi 10.12.2007: všichni �lenové Komise/úkol pr�b�žný 
 

14. Úkol:  Znovu dotaz na odbor Odbor vn�jších vztah� a informací - odd�lení 
detašovaných pracoviš� (DP) a komisí Statutárního m�sta Olomouce na vedoucího 
odd�lení: Mgr. Vladimír Puha�e, kdo p�evzal práci opravy komunikace ul. Škrétovy 
(viz bod 1, odd. VI. R�zné ze Zápisu �. 10/2007)/Ivanová/ telefonem/10.12.2007 

 
15. p. Svozil informoval o neoprávn�ném nakládání pozemku PC 625/2 (149 m2) a PC 

541/1 (167m2) manželi Halenkovými. Uvedení zacházejí s pozemkem, jako by byl 
jejich majetkem. Tato sitauce byla �ešena na sch�zích KM� 10.4, 15.5., 13.11. 2006, 
p�esto se nezm�nila. KM� nesouhlasí s prodejem pozemk� a žádá o provedení sankce 
zmín�ným manžel�m za neoprávn�né užívání majetku m�sta. Úkol: Projednat 
situaci na odboru Majektoprávním mmOl./Ivanová/10.12.2007 
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V.   Nové záležitosti a úkoly 
 

1. Pošta – na v�domí materiály 67 – 71, materiály 73 – 75, materiály 79 – 82  a 85 za 
listopadu/2007  

 
2. Žádost o sd�lení stanoviska – z�ízení v�cného b�emene – viz dopis 76/07 – parcela �. 

2152, ostatní plocha o vým��e 1 195 M2, Polívkova – pozemek má být dot�en právem 
ch�ze a jízdy ve prosp�ch  bytového domu �p. 156 – žadatelka – pí. Mikulková: p. 
Svozil provede místní šet�ení – Vy�ešení úkolu:   KM� doporu�uje, aby bylo 
žadatelce vyhov�no a navíc jí byl umožn�n pr�jezd. Teprve potom by bylo možno 
pozemek p.�. 2152 prodat a to nejlépe spole�enství vlastník� Polívkova 8,10. KM� 
doporu�uje vyzvat majitele pozemk� 384/8, 384/7 a p�ípadn� 384/4 (pokud tak již 
neu�inil) k podání žádosti o z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícího ve z�ízení práva 
pr�chodu a pr�jezdu p�es tyto pozemky p�es pozemek �. 2152.  

 
3. Žádost o sd�lení stanoviska – prodej majetku MMOl.  – vi dopis �. 72/07 - parcela �. 

364/9 – zahrada – pro ú�ely  - pozemek tvo�í zázemí domu Dvo�ákova 23. O odprodej 
žádá spole�enství vlastník� jednotek domu Dvo�ákova 23: Ing. F�rst provede místní 
šet�ení – místní šet�ení bylo provedeno – Vy�ešení úkolu: stanovisko KM� – pozemek 
prodat spole�enství vlastník� Dvo�ákova 23 

 
 

4. Žádost o sd�lení stanoviska – prodej majetku MMOl. – viz dopis �. 83/07  - �ást 
parcely �. 830 pl. o vým��e 920 m2 na ul. Kašparova – manželé Kova�íkovi  za 
ú�elem z�ízení  p�ístupové cesty k uvažovanému rodinnému domu: Vy�ešení úkolu: 
KM� po odborném projednání celé záležitosti doporu�uje, aby majetek nebyl prodán, 
ale bylo z�ízeno pro zájemce v�cné b�emeno k p�ístupu a z�ízení komunika�ních sítí.   

 
5. Úkol: objednání vitrín do oblasti Olomouc – Západ/Ivanová/termín 15.12.2007 

 
6. Úkol: zpráva o slavnostním p�edávání balí�k� do regionálních novin/leden 2008/ 

Mgr. Koutná 
 

7. Zjistit situaci o nevyužívaných parkovacích míst na ul. B. N�mcové/ 
F�rst/31.12.2007 

 

VI. R�zné 
 
1. p. Svozil �ešil  s P �R zábor pozemku a nevhodného parkování p. Davida 
 
2. Ing. F�rst �ešil s P �R a MP  nesprávné parkování (k�ižovatka B. n�mcové a 

Krapkovy) – ul. Krapkova pat�í služebn� �. 1 
 

 
3. Místní šet�ení kontroly provedené opravy komunikace Škrétovy ul. (provedl p. 

Svozil) ukázalo velké nedostatky provedené práce (viz fotodokumentace). �lenové 
KM� se dotazují Mgr. Puha�e, kdo byl pov��en p�evzetím práce.  
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4. p. Mankovecká upozornila na nové aktivity sprejere� na ul. Štítného a požádala MP 
Ol. o sledování situace – kontrola situace na sch�zi 10.12.2007 

 
 

5. p. Chladnuch vznesl dotaz na možnost vyjád�ení ob�an� k umíst�ní kontejner� a 
vyjád�il p�esv�d�ení, že by se ob�ané k umíst�ní vyjad�ovat m�li: návrh – ob�ané 
a� podávají na KM� �i p�ímo na Technické služby m�sta Olomouce  písemné 
návrhy  

 
6. dále p. Chladnuch upozornil na to, že na ul. Palackého a Erbenova zmizel ocelový 

poklop z kanalizace na chodníku – dotázat se z d�vod� imobilizace p�edsedkyn� 
Mgr. Andreeho, zda tato situace trvá/Ivanová/mail/25.11.2007 

 
7. Vitríny – možnost objednání 2ks – návrh na umíst�ní – t�. Svornosti (zastávka 

autobus�); Wolkerova (zastávka tramvají); ul. Štítného (prodejna tabáku vedle OHS) 
 

8. Mgr. Kone�ná a MUDr. Koutná dojednaly s pí. Romanovskou, že balí�ky ob�an�m 
se budou p�edávat 2 x ro�n� hromadn� (b�ezen, zá�í). Bude t�eba, aby �lenové KM� 
pomáhali ur�ený den naložit y vyložit balí�ky. Nevyzvednuté balí�ky by si rozebrali 
podle p�id�lených ulic (možnosti a podrobnosti zjistit u jiných KM�). Navrhujeme 
dát zprávu do regionálních novin  o konání slavnostního p�edání. 

 
9. Mgr. Kone�ná p�edala leták – Nekrmte toulavé ko�ky! Leták bude rozmnožen a 

zadán do vitríny. 
 

10. Ing. F�rst upozornil na parkovací místa na ul. B. N�mcové pro invalidy, které tém�� 
nikdo nevyužívá, je nutné prov��it tato stání na odboru Sociální pomoci. 

 
11. �lenové KM� považují za nutné se vyjád�it k plánované výstavb� parkovacího 

objektu na pozemcích p�iléhajících k Magistrátu m�sta Olomouce. P�ípadná výstavba 
podobného objektu byla již d�íve n�kolikrát projednávána v Komisi pro výstavbu a 
architekturu a vždy s výsledkem, že se naruší plynulý p�echod zeleného prstence 
m�stských park� do vilové �tvrti – Wellnerovy ul. KM� nemá za cíl monitorovat a 
zajiš�ovat slušné prost�edí pro osoby žijící v této oblasti, ale i pro ob�any, kte�í v této 
oblasti pracují, tedy i pro ú�adníky Magistrátu.  

 

VII. Program p�íští sch�ze 
 

1. Schválení Zápisu 11/2007 
2. Kontrola úkol� 
3. p. Chaldnuch p�ednese problém kolem organizace „SITA“ viz dopis �. 88/07 – 

Oznámení o zahájení územního �ízení 
4. Schválení vyjád�ení komise k materiálu p�ipraveném p. Chaldnuchem k situaci 

„lešení – Palackého 20a“ 
5. Pošta a nové úkoly 
6. Rozd�lení úkol� 
7. R�zné 
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VIII. Ukon�ení 
 

Další sch�zka se koná dne  10.12..2007 v 16.00. hod., MMOl, Hynaisova 
ul., Olomouc, místnost �. 20.  
Sch�zky v novém roce: 14.1.; 11.2.; 10.3.; 14.4.; 12.5.; 9.6.; 14.7.; 8.9.; 
13.10.; 10.11.; 8.12. 

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.    

 


