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

Zápis ze sch�ze 7/2008 

Tento záznam je návrh zápisu, kone�ná podoba Zápisu 06/08 bude schválena na sch�zi  11.08. 2008 

I. ZAHÁJENÍ 
KM�/ 18 –pravidelná sch�zka se konala   
dne 14.07.2008 v Olomouci, MMOl. Hynaisova ul., místnost �. 20 v 16 hod. 

II. PREZENCE 
Sch�zku zahájila p�edsedkyn� doc. PhDr. Kate�ina Ivanová, Ph.D.. P�ítomny byly  dále 
následující osoby:  Mgr. Kone�ná, p. Svozil, pí Mankovecká 

    Omluveni: MUDr. Jarmila Koutná 
    Neomluveni: Mgr. Kamil Andrée, Ing. Dušan Fürst, Mgr. Zdislav Havran, Ing. arch.   
    Michal Giacintov 

 
Hosté:  p. Chodora, pí. Chodová, p. Fischer, pí Fischerová, p. Chladnuch 
 
M�stská policie: str. 170, str. 157 

 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z MINULÉ SCH�ZKY 
Všichni �lenové obdrželi návrh Zápisu 06/2008. P�ipomínky k Zápisu nebyly.  

IV.   KONTROLA ÚKOL�: 
Spln�né úkoly: 
 

1. Úkol: zaslání Zápis� 04/08 a 06/08 na Odbor investi�ní Ing. 
Michali�kovi/Ivanová/20.6.2008 – Ing. Michali�ka doporu�eným dopisem p�edsedkyni 
sd�lil, že akce bude zahrnuta v listopadu 2008 do soupisu malých parkoviš� na zpracování 
PD a p�ípadn� i realizaci v roce 2009. Všechny tyto požadavky v m�st� Ol. Se však s�ítají 
a rozhoduje se o tom na za�átku roku, jak vše dopadne nem�že Ing. Michali�ka odhadnout.  

 
2. 86/08 – SMOl/Maj/2264/08/Go - Vyjád�ení k prodeji parc. 412/1. Úkol: Situaci prošet�il 

a opat�il fotodokumentací p. Svozil/do 30.6.2008, který sd�lil paní p�edsedkyni 
následující:   O tuto parcelu projevili již p�ed dávnou dobou majitelé asi 5 byt� Karoliny 
Sv�tlé 10, nyní spole�enství vlastník�, kte�í ji mají dosud v pronájmu asi do �íjna 2008.  
Oni nesouhlasí s výstavbou. Komise �. 18 také nesouhlasí, je nep�íjemné mít hned d�m 
p�ed okny. Fotodokumentaci, ze které je toto patrno, je možno poslat na vyžádání mailem.  

 
Otev�ené body a nespln�né úkoly: 
 

3. Pí. Pospíšilová také referovala o nedostatcích nov� provedeného chodníku v t�chto místech 
a o nedostate�né pé�i m�sta o zele� v t�chto místech. Dále KM� doporu�ila, aby chodník  
v p�ípad� že nebude m�stem dod�lán – byl nakonec doopraven z prost�edk� KM�. Situace 
bude znovu projednávána v �íjnu 2008, kdy se na sch�zi znovu dostaví Dr. Novotná a 
pí Pospíšilová. 
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4. Lešení ul. Erbenova x Palackého – situace z�stává stejná, na sch�zi (14.7.) byla p�izvána 

mailem Ing. Bujglová za stavebního odboru aby situaci kolem lešení na zasedání KM� 
dopodrobna vysv�tlila a informovala KM�. Na zaslanou pozvánku však neodpov�d�la. 
Bude pozvána na komisi 22.9. a to p�es Ing. Hýravou a tajemníka Ve�e�e MMOl. V p�íloze  
�.1 k Zápisu �. 7 je kopie povolení užívání chodníku k provozování lešení. Tento 
dokument SmOl/OPK/79/1985/2008/Št dokazuje, kdy, jak a za jakou cenu bylo lešení na 
chodníku panu doc. Sobkovi znovu povoleno.  Úkol: pozvat Ing. Bujglovou na zasedání 
komise 22.9./Ivanová/srpen  a právní vyjád�ení k situace domu 
Erbenova/Palackého/Mgr. Andrée/ písemn� na adresu p�edsedkyn� do 20.09.08 

 
5. MP - Podle p. Svozila byla cca p�ed 3 m�síci MP upozorn�na na stání autobus� (soboty a 

ned�le) Zn 3M H 9745 na ulici Okružní a U Kovárny, kde chodci musí vstoupit do 
vozovky cca 6 m, aby m�li dobrý výhled na vozidlo p�ijížd�jící po Okružní. KM� 
upozor�uje na velké nebezpe�í úrazu nebo i usmrcení chodc�. MP se vyjád�ila, že 
nedochází k porušení vyhlášky. Prosili jsme  o vyjád�ení velitele MP p. Musila – zatím se 
nevyjád�il, z�ejm� proto, že se nejedná o oblast KM� �. 18 – úkol: Svozil/oslovit v této 
v�ci p�edsedu KM� �. 12 – Ing. Fr. Mina�íka/termín: �íjen 2008 

 

V.   NOVÉ ZÁLEŽITOSTI A ÚKOLY 
1. Pošta – na v�domí materiály: 94/08-100/08 a 102, 104 – 114/08 

 
2. Pošta �. 101/08 – Žádost o prodej pozemku 264/9 – Poup�tova 7 a 9. výstavba garáže, 

žadatel – p. �eho�: KM� se po prostudování mapy rozhodla nevyhov�t, nebo� se jedná o 
volnou plochu uprost�ed obytných dom� a garáž by stála uprost�ed této plochy. Navíc se 
jedná o velmi zajímavou plochu velmi blízko Smetanovým sad�m. 

 
3. Pošta �. 103/08 – Pronájem, p�ípadn� odprodej  pozemku 614/3, Krapkova 4, za ú�elem 

vybudování parkovišt� pro administrativu firmy – MUDr. Vajdík. KM� se po podorbn� 
provedeném místním šet�ení rozhodla pro souhlas s vybudováním parkovacích míst 
(dostate�ná ší�e trávníku), ale na pozemku pronajatém a nikoliv prodaném. D�vod pouze 
k pronájmu je ten, že MUDr. Vajdík v uvedeném objektu ani nebydlí, ani neordinuje, d�m 
pouze pronajímá. 

 
4. Podle informace ob�an� – cyklistická stezka na Wellneorvé ul. údajn� není bezpe�ná. Je 

nutno tuto situaci prošet�it. Úkol: Mgr. Havran a Ing. arch. Giacintov/ místní 
šet�ení/termín: 13. �íjen 2008. 

VI. R�zné 

1. 64/08 - E-mailová schránka pro KM� �. 18 – Úkol: na starosti Ing. Dušan 
Fürst/podklady 64/08 je u pí p�edsedkyn�  

2. P�ipomínky k MP – p. Chladnuch- dotaz: u nádraží Olomouc m�sto zajíždí kola�i 
p�es chodníky. Odpov�	 MP – pozemek je �D a MP neví, zda �D p�ejezd kola��m 
povolila (na míst� se k�íží koleje, chodník a komunikace).  

3. P�ipomínky k MP – p. Chladnuch- dotaz: nepo�ádek kolem popelnice – roh Erbenova 
a Palackého – d�m s lešením doc. Sobka. Odpov�	 MP – MP již zasahovala v p�ípad� 
popelnice Erbenova, nahlásí vždy nepo�ádek na TS. KM� žádá tímto MP o �ast�jší 
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kontroly popelnice Erbenova ul., kopii Zápisu pošle i TS Olomouc.  Úkol: zaslat Zápis 
7/08 na TS Olomouc/Ivanová/termín srpen 2008. 

4. P�ipomínky k MP – p. Chodora – dotaz: p. Chodora n�kolikrát oznamoval na MP 
špatné parkování na rohu Polívkova a ul. Na Vozovce, auta stojí v k�ižovatce. Žádá 
n�jaká opravná �ešení, �i na�ízení (nap�. ubrat zna�ku o p�ednosti zprava nebo situaci 
�ešit odtahovou službou).  

5. Z pošty - na www stránkách Magistrátu m�sta Olomouce existují p�ístupové stránky 
informující o rekrea�ních místech M� Ol. a jejich cílem je informovat o možnostech 
sportovního i rekrea�ního využití v Olomouci. Dopis z M�Ol. �. 113/08. 

6. Z pošty - podle korespondence z MMOl. byla v prostoru KM� �. 18 – 9x zp�tn� 
oznámena havárie vodovou – jedná se opravdu o havárie? Oslovit mailem odbor 
OPK/Ivanová/srpen 2008 

7. Polívkova ul.: 

- p. Chodora podal odvolání na MMOl. Ing. Fazekašovi a Ing. Hoppovi s dotazem, jak je 
možné, že fy TEPER obdržela znovu výjimku na pr�jezd vozidel nad 5t (viz dopis �. 
141/08 – SMOl/OPK/79/5238/07/Ši. Objekt fy TEPER byl totiž zkolaudován na 
kancelá�e, nikoliv na sklady. KM� nesouhlasí s ud�lováním dalších takových výjimek 
jako má (a neoprávn�n�) fy TEPER v obytných �tvrtích.  

- P. Chodora upozornil , že po provedení výkop� kolem bývalé MŠ na ul. Polívkova x 
Petelínova  nejsou upraveny chodníky. 

- Ješt� jednou ob�ané z Polívkovy ul. uvád�jí, že podle plán� p�edložených na �ervnové 
sch�zi Mgr. Puha�em požadují napln�ní slibovaného zjednosm�rn�ní  Polívkovy ul., 
požadují zákaz vjezdu všem nákladním vozidl�m, výjimku pouze pro školu. P. Chodora 
navrhl ješt� výjimku pro fy pana Ve�e�i, ale KM� se domnívá, že není možno požadovat 
vše bez výjimek pro ostatní a u n�koho ze strany ob�an� zase  ur�ovat výjimky. KM� 
souhlasí pouze s výjimkou pro školu.  

8. p. Chladnuch: 

- oznámil, že byl 19.5. na požádání paní p�edsedkyn� KM� na ve�ejném zasedání ohledn� 
seznámení �len� s ve�ejnou vyhláškou: Oznámení o zahájení �ízení o zm�n�n �. XVII. 
Územního plánu sídelního útvaru Olomouc. Na zasedání bylo sd�leno, že zm�nou XVII. 
dochází  ke zm�nám ve funk�ním využití stávajících zastavitelných ploch. Naší KM� se 
týká XVII/11 – plocha pro obchod, bydlení a služby (SO) – lokalita Wolkerova (bývalý 
areál sladoven). – viz materiál �. 140/08. 

VII. Program p�íští sch�ze 
 

1. Schválení Zápisu 6/2008 
2. P�ipomínky k M�stské policii 
3. ul. Foeresterova 
4. ul. Polívkova – fy TEPER 
5. Kontrola úkol� 
6. P�íprava setkání jubilant� (zá�í 2008)  
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VIII. Ukon�ení 
 

P�ísti sch�zka na MMOl. Hynaisova 10 p�esunuta z d�vodu dovolené pí 
p�edsedkyn� na 22.9. 2008 

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


