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

Zápis ze sch�ze 12/2007 

Tento záznam je návrh zápisu, kone�ná podoba Zápisu 12/07 bude schválena na sch�zi 14. 01. 2008 

 

I. Zahájení 
KM�/ 18 –pravidelná sch�zka se konala   
dne 10.12.2007 v Olomouci, MMOl. Hynaisova ul., místnost �. 20 v 16 hod. 

II. Prezence 
Sch�zku zahájil zástupce p�edsedkyn� Ing. F�rst. P�ítomny byly následující osoby:  
podpisy viz prezen�ní listina: 
Mgr. Kamil Andree 
Ing. Dušan Fürst 
Ing. arch. Michal Giacintov 
Mgr. Zdislav Havran  
Mgr. Miroslava Kone�ná  
Josefa Mankovecká 
 

    Pozvaní hosté: Vladimír Vilímovský;  

Ostatní hosté:  p. Chladnuch, p. Chodora 

M�stská policie: strážník 175 a 179 

     Policie �R:  - 

Omluveni:  doc. PhDr. Kate�ina Ivanová, Ph.D., MUDr. Jarmila Koutná, Milan Svozil 
 

III. Schválení zápisu z minulé sch�zky 
Všichni �lenové obdrželi návrh Zápisu 11/2007. K Zápisu �. 10 nebylo ze strany �len� 
KM� p�ipomínek. 

 

IV.   Kontrola úkol�: 
 
Spln�né úkoly: 
 

1. Zaslat Zápis �. 11 na Odbor životního prost�edí s ohledem na bod 3 v oddíle 
IV/Ivanová/ spln�no 

2. 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/spln�no 
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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.) Úkol: obrátit se osobn� na odbor 
Koncepce a rozvoje – návrh sch�zky/Ivanová/písemn� spln�no – do�eší p. Svozil 

4. Zpráva o slavnostním p�edávání balí�k� do regionálních novin/leden 2008/ Mgr. 
Koutná 

5. Objednání vitrín do oblasti Olomouc – Západ/Ivanová/termín 15.12.2007 
 
P�ipomínky k M�stské policii: 
• Ing. arch. Giacintov opakovan� žádá MP o kontrolu parkování v ulici  P�ed Lipami a 

barem V�ra. Vozidla stojí v k�ižovatce. 
• Pí. Mankovecká upozornila MP na nevhodné parkování v zatá�ce uli�ky, vedoucí do 

vnitroblok� mezi ulicemi Štítného a U místní dráhy. Zaparkovaná auta brání vjezdu 
voz�m Technických služeb a proto se stává, že n�kdy nejsou kontejnery vyprázdn�ny.  

Otev�ené body a nespln�né úkoly: 
6. Nebezpe�né lešení Palackého 20a a Erbenova –podle zjišt�ní doc. Ivanové 

vyplynulo, že celková situace je v tuto chvíli vzhledem ke stávajícím zákon�m 
ne�ešitelná. Ing. arch. Giacintov navrhl postup díl�ích �ešení a sice: upozornit nap�. na 
chyb�jící kanálový poklop a na stav chodníku pod lešením, který je v katastrofálním 
stavu.  Také pan Chladnuch sepsal všechny závady, týkající se této problematiky a 
situaci detailn� popsal v dopise, na který do dnešního dne nikdo nezareagoval. KM� 
proto požaduje po Stavebním odboru MmOl kopii rozhodnutí, kterým bylo lešení 
na�ízeno.  

7. ul. Polívkova –ing. arch. Giacintov p�evezme od p. Chodory podpisový arch s cca 200 
podpisy ob�an�, kte�í vyžadují vy�ešení dopravní situace na ul. Polívkov�.  

8. 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 situace byla �ešena na sch�zích KM� 10.4, 15.5., 13.11. 2006, 
p�esto se nezm�nila. KM� pod vedením p. Svozila nesouhlasila s prodejem pozemk� 
a žádá o provedení sankce zmín�ným manžel�m za neoprávn�né užívání majetku 
m�sta. Úkol: Projednat situaci na odboru Majetkoprávním 
mmOl./Svozil/10.02.2008 

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

V.   Nové záležitosti a úkoly 
1. Pošta – na v�domí materiály 58 – 101 
2. Materiál 88/07 - Firma SITA – �.j. SmOl/VSO/77/1844/07 – KM� pov��ila p. 

Chladnucha, aby se zú�astnil jednání na odboru Koncepce a rozvoje MMOl., 
Hynaisova ul. 5. patro, �. dve�í 24, která se bude konat 11.12. a vznese hlavní 
p�ipomínku, že prodloužení povolení k nakládání s nebezpe�nými odpady pro firmu 
SITA nesmí být vydáno na území, které je územním plánem ur�eno jako BO. �lenové 
komise nesouhlasí s prodloužením �innosti. P. Chladnuch  napsal vyjád�ení  - 5 stran, 
kde shrnul, kdy a �ím se Komise problémem na svých sch�zkách zabývala, za�azeno 
do pošty jako p�íloha dopisu �. 88/07 – výsledek jednání p�ednese na sch�zce Komise 
14.1.2008 

3. SmOl/Maj/22/4462/07/60 – Komise nedoporu�uje prodej, navrhuje podnájem. 
P�edm�tná plocha má perspektivní využití jako obslužná plocha k objektu MŠ 

4. SmOl/maj/22/3687/2007/55 – KM� nedoporu�uje z d�vodu, že toto území je dle 
platného územního plánu rezervováno pro komunikaci. Navíc n�které haly žadatele 
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p�esahují maximální velikost pro výjime�n� p�ípustné stavby a m�ly by být do 
budoucna z tohoto území vymíst�ny. 

 

VI. R�zné 

• Ing. Fürst vyhotoví pro �leny KM� 18 jmenný seznam jubilant� pro rok 2008. 

• Na odboru dopravy prov��it možnost parkování v p�ímé �ásti ul. Krapkovy až p�ed 
d�m �. 12 – na stran� parku. Úkol/Giacintov/31.3.2008 

 

VII. Program p�íští sch�ze 
 

1. Schválení Zápisu 12/07 
2. Kontrola úkol� 
3. Situace Erbenova ul. – nová zjišt�ní 
4. Situace Polívkova ul. – nová zjišt�ní 
5. Situace SITA – p. Chladnuch bude referovat o jednání (viz bod V/2) 
6. Pošta a nové úkoly 
7. Rozd�lení úkol� 
8. R�zné 

 

VIII. Ukon�ení 
 

Další sch�zka se koná dne  14.1. 2008 v 16.00. hod., MMOl, Hynaisova ul., 
Olomouc, místnost �. 20.  
Protože na webu nejsou nová data sch�zek vyv�šena, a� jsem je dodávala 
již v listopadu, znovu upozor�uji na termíny sch�zek 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 /07 

Zápis vytvo�il:  Ing. Dušan Fürst,. a pí. Josefa Mankovecká, zpracovala doc. PhDr. Kate�ina 
Ivanová, Ph.D 

 


