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

Zápis ze sch�ze 10/2008 

Tento záznam je návrh zápisu, kone�ná podoba Zápisu 10/08 bude schválena na sch�zi  10.11. 2008 

I. ZAHÁJENÍ 
Sch�zka se konala   
dne 13.10.2008 v Olomouci, MmOl., Hynaisova ul., místnost �. 20 v 16 hod. 

II. PREZENCE 
Sch�zku zahájil místop�edseda Ing. Dušan Fürst, p�edsedkyn� byla na zahrani�ní služební 
cest�. 
P�ítomny byly  dále následující osoby:  Mgr. Miroslava Kone�ná, MUDr. Jarmila Koutná, p., pí 
Mankovecká, Ing. Dušan Fürst, , Ing. arch.  Michal Giacintov 

    Omluveni:   doc. Kate�ina Ivanová 
    Neomluveni: Milan Svozil, Mgr. Zdislav Havran JUDr. Kamil Andrée,  

 
Hosté:  p. Chladnuch, p. Pospíšilová, Dr. Novotná, p. Glowatzky 
 
M�stská policie: Mgr. Musil 

 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z MINULÉ SCH�ZKY 
Všichni �lenové obdrželi návrh Zápisu 09/2008. P�ipomínky k Zápisu nebyly.  

IV.   KONTROLA ÚKOL�: 
Spln�né úkoly: 

 
1. Zajížd�ní aut p�es chodník u nádraží Olomouc – m�sto – Mgr. Musil k tomu podal 

vyjád�ení – viz dopis 162/08 – založen na KM�. Mgr. Musil provede další šet�ení a o 
výsledku bude informovat KM�. 

 
2. Stížnosti obyvatel dom� Litovelská 28 a 30 – Mgr. Havran se zú�astnil zasedání, stížnost 

byla vy�ízena ke spokojenosti ob�an�. P�edsedkyn� byla informována jak mailem Mgr. 
Havranem ihned po zasedání, tak dopisem z MmOl. OPK/79/4588/08 – v administrativ� 
KM� pod �ílsem 169/08.  

 
3. Jednání  ohledn� rozd�lení parcely �. 1017 MŠ (bývalých MŽ) – Komise k tomuto 

požadavku již d�íve vyjád�ila pro MmOl. zamítavé stanovisko. P�edsedkyn� provedla 
k tomuto zájmu místní šet�ení. Zasedání se zú�astnil jako ob�an pan Chladnuch.  

 
Otev�ené body a nespln�né úkoly: 
 

1. Pošta �. 148/08 – spol. vlastník� dom� Föersterova 1118,1119 a 1120 v zastoupení 
p�edsedou výboru pí Holišovou žádá o instalaci lavi�ky dle p�iloženého plánku na 
ve�ejném prostranství Föersterova 42 – 46. KM� doporu�í po prošet�ení situace. Úkol: 
prošet�it konkrétn� umíst�ní lavi�ky/�íjen 08/ p. Svozil.   

 



 2

4. Föersterova – zele� a chodníky - pí. Pospíšilová a Dr. Novotná informovaly KM� o tom, 
že je upravena pouze �ást chodníku, zele� není vysazena, kolem nového chodníku chybí 
hlína a u �ty�poscho�ových blok� je Foersterova 24 – 28) je t�eba upravit dlažbu kolem 
dom�. Situaci bude z�ejm� finan�n� �ešit z prost�edk� KM� 18 – dle výsledk� jednání 
s TSO. Úkol: projednat s TsmO (pan Zívala)/listopad 2008/ Ing. Fürst/úpravy zaplatiti 
z financí KM� – dát na v�domí Mgr. Puha�ovi (cca 10.000 K� ).  

 
5. Lešení ul. Erbenova x Palackého – K �ešení tohoto bodu se dostavil jako host p. 

Glowatzky, který bydlí v sousedství. P. Chladnuch p�edložil Ing. Fürstovi dopisy z MmOl. 
ohledn� �ešení této situace Po prostudování celé záležitostí bude dáno stanovisko do 
Zápisu dodate�n�. Ing. Buiglová sd�lila, že lešení je povoleno do na další rok a že situaci 
sledují. Zú�astnit se jednání KM� odmítla.  Stanovisko KM�: trváme na odstran�ní lešení 
a na oprav� omítky, jelikož je reálné nebezpe�í ohrožení zdraví a majetku ob�an�. Úkol: 
Sepsat stanovisko Komise s celou dokumentací korespondence/ Ing. Fürst a Ing. arch. 
Giacintov. Po zvážení s p�edsedkyní doc. Ivanovou nevylu�ují p�edání materiál� 
tisku nebo jiným médiím. 

 
6. Cyklistická stezka na Wellnerov� ul. – k  šet�ení Ing. arch. Giacintov  sd�lil, že se jedná o 

jedinou trasu, kterou je možno na kole se dostat na plavecký stadion. Tuto situaci bude 
z�ejm� nutné �ešit komplexn� s budování aquaparku a vybudováním parkovacích ploch, 
nap�. ze zanedbaných  tenisových kurt�, které již nejsou užívány sportovci. Úkol: Ing. 
arcg. Giacintov vytvo�í ná�rtek/ 31.12.2008  

V. R�zné 

1. JUDr. Andrée – podal p�edsedkyni návrh, aby se balí�ky jubilant�m, kte�í se nezú�astní 
slavnostního p�edání, dále neroznášely. Ze zjišt�ní roznášení balí�k� s paní p�edsedkyní 
vyplynulo, že mnozí lidé nejsou rádi a balí�ky je net�ší, u jiných to p�edávají 
p�íbuzným, kte�í se nelegitimují a tvrdí, že babi�ka (d�de�ek) nem�že. Úkol: 
konzultovat tento návrh s pí- Romanovskou/Mgr. Kone�ná a MUDr. 
Koutná/31.12.2008 

2. Ing. arch. Giacintov navrhuje, aby se v budoucnu všechny návrhy, nám�ty a podn�ty 
týkající se parkování, zelen� apod. shromaždovaly, aby posléze mohly být v�len�ny do 
územního plánu.  

3. KM� vyjad�uje nespokojenost s tím, že není informována o tak zásadních zm�nách, 
jako je nap�. p�íprava vykácení strom� v ul. Na Šibeníku, která probíhala n�kolik m�síc� 
a naopak je informována o mnohdy již ukon�ených akcích, nap�.  rozkopávkách. Úkol: 
Dotázat se Mgr. Puha�e na tuto situaci/doc. Ivanová/10.11.2008 

VI. Program p�íští sch�ze 
1. Schválení Zápisu 10/2008 
2. P�ipomínky k M�stské policii 
3. ul. Föersterova – dobudování chodník� 
4. ul. Föersterova – umíst�ní lavi�ky 
5. Pokra�ování problému lešení Erbenova x Palackého  
6. Pln�ní úkol� ze Zápisu 10/08 
7. R�zné 
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VII. Ukon�ení 
 

P�ísti sch�zka se bude konat na MmOl, Hynaisova 10 dne 10.11. v 16.00 hod 
podle plánu.  

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

 


