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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18/Olomouc - západ 

Zápis ze sch ůze 12/2008 

Tento záznam je návrh zápisu, konečná podoba Zápisu 12/08 bude schválena na schůzi  12.01.2009 

I.  ZAHÁJENÍ  
Schůzka se konala   
dne 08.12.2008 v Olomouci, SMOl., Hynaisova ul., místnost č. 20 v 16.00 hod. 

II.  PREZENCE 
Schůzku zahájila předsedkyně. 
Přítomny byly  dále následující osoby: dle docházky 

    Omluveni:   Ing. Fürst 
    Neomluveni: - 
    Hosté: p. Chladnuch, p. Chodora, p. Buček 
    Městská policie (MP): Mgr. Musil  
 

III.  SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z MINULÉ SCH ŮZKY  
Všichni členové obdrželi návrh Zápisu 11/2008. Připomínky k Zápisu - . 

IV .   KONTROLA ÚKOL Ů: 
Splněné úkoly: 

 
1. Pošta č. 148/08 – instalace lavičky dle přiloženého plánku na veřejném prostranství 

Föersterova 42 – 46 schválena KMČ po místním šetření (viz Zápis č. 11/08). Na základě 
tohoto svolení KMČ je možno požádat o její instalaci pí Holišovou z prostředků KMČ č. 
18. Zápis je nutno poslat na pí Holišovou.  

2. Od začátku měsíce prosince byla zjednosměrněna ulice Polívkova. Za obyvatele ulice 
přišel osobně celé KMČ poděkovat za pomoc a podporu v této záležitosti p. Chodora. 
Současně požádal MP, aby v této ulici byly častěji prováděny kontroly, než si motoristé na 
tuto situaoci zvyknou. To bylo Mgr. Musilem přislíbeno.  

3. Zajíždění aut přes chodník u nádraží Olomouc – město –podle dopisu 186/08 Odbor 
dopravy (Ing. Kmoníčková) již tuto situaci chtějí řešit, neboť došlo ke kolizi občana 
s vozidlem. Dotazují se, zda KMČ souhlasí s umístěním sloupků, zabraňujících vjezdu aut. 
KMČ samozřejmě souhlasí a zdůrazňuje, že na tento problém upozorňuje již od léta.   

4. Lešení ul. Erbenova x Palackého – předsedkyně na Zasedání předsedů KMČ vznesla pře 
panem primátorem tenot problém, který i pan primátor vidí jako ostudu města. Přítomna 
byla i Ing. Buiglová. Pan primátor přislíbil případ řešit.   

 
 
Otevřené body a nesplněné a nové úkoly: 
 

5. Föersterova – zeleň a chodníky - Úkol: Ing. Fürst kontaktoval p. Zívalu, zatím se 
neozval/řešení odloženo na schůzi v lednu 2009  

6. Parkování obyvatel domů Albertova č. 25 – 29 – na schůzi se dostavil p. Buček.  
Požádal KMČ o pomoc při vyřešení parkovací plochy na spojnici ulice Albertova a 
Wolkerova. Původní záměr města z r. 2003 byl – vybudovat v této lokalitě parkoviště a 
zelenou plochu. V roce 2007 byla v této oblasti vystavěna firma IDS, která stavebními 
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stroji parkoviště prakticky zničila. Přesto se na tomto místě parkuje, zejména v době, kdy 
jsou na Výstavišti Flóra akce těchto termínech obyvatelé  přilehlých domů nemají vůbec 
žádnou možnost parkování či příjezdu k domu (viz dopis obyvatel Albertova 194/08). Mgr. 
Musil (MP) slíbil, že budou tuto lokalitu – zejména v době výstav a akcí kontrolovat se 
zvýšenou pozorností. P. Buček rovněž upozornil na rozbité chodníky v ulici Albertova. 
Obyvatelé ul. Albertova jsou ochotni se na budování parkoviště brigádně podílet. Mgr. 
Havran provedl místní šetření a zjistil následující, že situace je opravdu zejména na 
mokrém podkladu přímo katastrofální. Proto KMČ č. 18 souhlasí a podporuje aktivity 
občanů z Albertovy ulice a domnívá se, že je nutno: a) požádat o nalezení původního 
záměru k vybudování parkoviště (zajistí p. Buček); b) požádat o revizi plánů (požádá doc. 
Ivanová); c) zařazení financování projektového záměru do finančního rozpočtu KMČ č. 18 
(požádá doc. Ivanová přes Mgr. Puhače).  

7. Cyklistická stezka Wellnerova – dotaz na Ing. Fazekaše – jaký je jeho názor na 
parkoviště, které v minulém Zápise navrhovala KMČ (na návrh ing. arch. Giacintova). 

 

V. Různé 

1. Všechny podklady týkající se parkování, zeleně a jiných úprav je nutno sjednotit a 
připravit jako podklad pro Územní plán. Úkol: vyhledání dokladů/Ivanová/10.02.09 

2. Doručování balíčků: podle pí Romanovské je nutné nedoručené balíčky je nutno 
roznášet jubilantům. Je možné žádat z KMČ příspěvek na benzín? Úkol: Dr. Koutná 
projedná s pí Romanovskou příspěvek na benzín/10.02.2009 

3. Upřesnění schůzek na příští rok: z důvodů pracovní cesty předsedkyně 6.01.2009 i 
z důvodů pozdního uveřejnění Zápisu 12/2008 budou se schůzky KMČ konat v lednu 
stejně jako minulý rok – tj. druhé pondělí v měsíci (tj. 12.01.2009) a potom vždy druhé 
úterý v měsíci (10.2.; 10.3.; 14.4.; 12.5.; 09.06.2009). Předsedkyně má první úterý 
v měsíci zasedání Republikové rady Českého červeného kříže.  

VI.  Program příští schůze 
1. Schválení Zápisu 12/2008 

2. Připomínky k Městské policii 

3. Informace o Zasedání předsedů KMČ ze dne 9.12.2008 

4. Parkování Albertova ul. 

5. Projednání Oznámení o soboru změn ÚpnSÚ Olomouc (viz dopis č. 191/08).  

6. Plnění úkolů ze Zápisu 12/08 

7. Různé 

 

VII.  Ukončení 
 

Přísti schůzka se bude konat na SMOl, Hynaisova 10 dne 12.01.2009. v 16.00 
hod!!!!!!!!.  

Zápis vytvořil:  pí. Josefa Mankovecká, zpracovala doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D dle zápisu 

 


