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Komise místní části č. 18 - Olomouc – západ 
 

Zápis ze schůze dne  13.10.2009 
 
 
Přítomni dle prezenční listiny: pí MUDr. Koutná, pí Mankovecká,  pp. Fürst, Musil, Svozil, 
Giacintov a Havran 
 
Omluveni: --- 
 
Hosté: za Městskou policii Olomouc pan Aleš Petržela, č. 186 
 p. Chladnuch 
 O účast na schůzi telefonicky projevil zájem pan Petr Skřivánek z Olomouckéko 
 večerníku, ale nedostavil se. 
 
 

� ing. Fürst seznámil členy s novým rozdělením ulic mezi členy, v souvislosti 
s odchodem doc. Ivanové z KMČ.  

 
� strážník Aleš Petržela, seznámil komisi se svým pověřením navštěvovat schůze KMČ 
č. 18. Pan Musil doplnil, že přiřazení strážníků k jednotlivým ulicím z dřívější doby se 
tím neruší. Pan Petržela oznámil uzavření ulice u Botanické zahrady po dobu oprav do 
20.12.t.r. 

 
� Připomínky KMČ vůči MP – kromě stále se opakujícího požadavku týkajícího se 

parkování – nedostatku parkovacích míst - KMČ nemá jiné připomínky.  
 

� Do vnitrobloku  slíbil p.náměstek Ščudlík, že odbor dopravy naveze fůru recyklátu, 
s tím, že uživatelé si ho rozhrnou. Město nemá zájem vlastnit dvory a vnitrobloky, 
protože ty slouží jen některým občanům –nájemníkům a postupně je odprodává. 
Umístění popelnic : 

 
� Bylo projednáno: 

1. č.j. SmOl/Maj/22/4473/2008 Sk z 22.9.09 – žádost o prodloužení nájemní 
smlouvy na část pozemku – tenis. hřiště KMČ odkládá rozhodnutí 

2. č.j. SmOl/ŽP/55/13827/09/Ste z 25.8.09 - žádost o umístění laviček ve dvoře 
domů Tř. Míru č. 5 až 13. KMČ souhlasí s umístěním dle náčrtu tak, že 
nedojde ke kolizi s dříve umístěným  zařízením (klepadlo, pískoviště, hřiště a 
pod.) 

3. č.j. SmOl/Maj/22/3911/2009/Čí z 27.8.09 – žádost o sdělení stanoviska 
k prodeji majetku SmOl. KMČ nedoporučuje s tím, že by se mohlo jednat o 
spekulativní nákup. Ing. Fürst před předáním na MmOl prověří detaily.  

 
� Kontrola úkolů z minulých schůzí: 

- Žel. přejezd Litovelská - zatím beze změny, akce má termín dokončení 30.11.t.r. 
- Lešení Palackého 20: Pan Fürst má schůzku s tajemníkem domluvenu na 15.10.09 

a na příští schůzi bude referovat 
- MUDr. Koutná prověříla u pí Romanovské možnost uveřejňování doby konání 

pohřbů zesnulých spoluobčanů . Sbor pro občanské záležitosti se tím nemůže 
zabývat kvůli ochraně osobních dat občanů. 
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- p. Fürst poděkoval všem, kteří se spolu se SPOZ podíleli na zajištění akce 
s jubilanty konané dne 24.9.2009 a jejím hladkém průběhu. Fotografie z akce jsou 
k dispozici k rozdání oslavencům.  

- Stížnost na nesjízdnost a obtížné parkování ve vnitrobloku mezi domy na Třídě 
Míru, Škrétově a Žilinské ulici .projednal  p. Fürst s náměstkem Mgr. Ščudlíkem a 
na odboru dopravy. Pan náměstek Ščudlík slíbil, že odbor dopravy do vnitrobloku  
naveze fůru recyklátu, s tím, že uživatelé si ho sami rozhrnou. Město nemá zájem 
vlastnit dvory a vnitrobloky, protože ty slouží jen některým občanům –
nájemníkům - a postupně je odprodává. K umístění popelnic : 

1. na komunální odpad - odpovídá majitel objektu, umístit na svém pozemku 
2. na tříděný odpad  - odpovídá Odbor život. prostředí MmOl 

 
 

� Různé:  
. 

1. KMČ žádá odbor dopravy o sdělení, proč se neopravují chodníky mimo hlavní 
tahy, když jsou v horším stavu a hůře schůdné, než ty, které se opravují ve 
velkém, kdy velikost akce již dosahuje velikosti investice. KMČ č. 18 žádá o 
harmonogram oprav chodníků na svém území. 

 
� Nové úkoly:  
. 

1. Ing. Fürst projedná s tajemníkem lešení Palackého 20. 
2. Ing. Fürst prověří návrh smlouvy o pronájmu části pozemku – tenis. hřiště 

dle č.j. SmOl/Maj/22/4473/2008 Sk 
3. Ing. Fürst projedná dopis č.j. SmOl/Maj/22/3911/2009/Čí z 27.8.09 
4. Pan. Chladnuch obstará informace ze zákona o dani z nemovitosti pro 

placení daně v případě pronájmu majetku – p. Chladnuch informaci dodal 
před přepsáním zápisu s tím, že ani v tomto případě majetek nepodléhá 
dani. 

 
Nikdo nevznesl námitky proti zápisu z minulé schůze KM4, zápis je tedy schválen. 
 

Příští schůzka by se měla konat dle plánu 10.11.2009 (- p. Fürst sděluje, že se možná 
mírně o několik minut opozdí z důležitého osobního důvodu). 

 
Schůzi ukončil předseda  
 
Dle záznamu paní Mankovecké zpracoval p.Fürst. Členové KMČ vybavení elektronickou adresou obdrží zápis 
přímo, pro všechny je pak vyvěšen na serveru www.olomouc.eu  


