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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 -Olomouc - západ 

Zápis ze sch ůze 14.6.2010 
 
Přítomni: Ing. Fürst, pí Mankovecká, Mgr. Musil, Ing. arch. Giacintov, p. Svozil 
Omluveni:   MUDr. Koutná, Mgr. Havran 
Hosté: p. Chladnuch, p. Petržela (MP) a pan Chodora (Polívkova  ul.) 
 
Zápisy z dubna a května byly dnes schváleny. 
 
1. Pan Chodora (Polívkova  ul.) opakovaně písemně vznáší požadavek na odstranění 

dopravních značek dávajících přednost v jízdě vozidlům na ul. Na Vozovce, což by 
usnadnilo vyjíždění na ni z ulic Polívkovy, Mozartovy a Dvořákovy. 

2. Pan Chodora rovněž žádá KMČ  o podporu ohledně osvětlení ulic Polívkovy, Petelinovy a 
přilehlé části Mozartovy – údajně je problémem potřeba umístění trafostanice na pozemek 
296/42, jež vlastní pan Sušánek.  

3. Pan Mgr. Musil projedná na Dopravní komisi umístění dopr. značky „konec zákazu stání“ 
na ul. Krapkově, za vyústěním ul. Na Vozovce a jeden sloup veř. osvětlení před vyústěním 
ul. K.Světlé. 

4. Pan Chladnuch upozorňuje na  poškození chodníku před domem Krapkova 18, které 
nepochybně vzniklo při najíždění vozidel stavební firmy na chodník při obnově omítky 
uvedeného domu. 

5. Pan Chladnuch opět urguje kosení trávy na Žilinské ulici a ostříhání křoví ve vnitrobloku 
Žilinská-Škrétova – Dvořákova - Tř. Míru., údržbu pomníku Dělnická rodina (od 
B.Dvorského) a posekání trávy okolo něj. Na podkladě zápisu z 10.5. a ústního projednání 
odpověděl odbor živ. prostředí po provedení místního šetření dne 29.06.2010 toto: 

- Ul. Žilinská - sečení trávy v ulici proběhlo jak v první tak i v druhé seči 
- Ul. Žilinská x ul. Mozartova - keře růží šípkových budou zakrácení do cyklostezky, a keře pyracanty  

a tisu budou zakráceny do chodníku. Ořezy provedou pracovníci TSMOo, a.s. - střediska zeleně 
v co možná nejkratším možném termínu, jelikož se jedná o komunikační závadu.  
 

6. Na podkladě stížnosti čl. komise pana Svozila KMČ požaduje, aby MmOl vydal vyhlášek:   
� zakazující provádění hlučných venkovních prací v neděli a svátky. Jedná se o strojní 

sekání trávy, řezání a hoblování dřeva, broušení kovů... 
� stanovující povinné čipování psů a souvisejících povinností 
7. KMČ požaduje prověření, příp. prodloužení doby zeleného signálu pro chodce na 

křižovatkách ul. Foersterova  s tř. Míru  a s tř. Svornosti. 
8. Jelikož předchozí oprava povrchu vozovky ul Škrétova byla provedena nepořádně, komise 

žádá na podkladě upozornění pana Svozila nové zapravení děr.  
 
 

Příští schůzka se bude konat druhé pondělí v září,  dne 13.09.2010 v 16.00 hod. na MmOl, 
Hynaisova 10  

Dle záznamu pí. Josefy Mankovecké zpracoval Ing. Fürst 


