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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 - Olomouc - západ 

Zápis ze sch ůze konané 14.3.2011  
  

Přítomni:      MUDr. Koutná,  p. Svozil,  Mgr. Musil, Ing. Fürst,  Mgr. Havran, 
Omluveni:    pí Mankovecká a Ing. arch. Giacintov 
Hosté:  p. L.Velešík (MP), p. Chladnuch 
 

Zápis za únor 2011 byl schválen již dříve elektronickou poštou. 
  

1. K Městské policii: Pan Velešík byl upozorněn na časté porušování předpisů při parkování 
na ul. B. Němcové. KMČ doporučuje instalovat automatické měření rychlosti vozidel 
jedoucích po Palackého ul. a po Litovelské ul. a dále přes železniční přejezd. KMČ upozor- 
ňuje na velké množství chodců ve vozovce Palackého ul. podél oplocení staveniště.  

 
2. KMČ byla seznámena s dopisem ing. Štěpánkové (ved. odd. zeleně na odboru ŽP MmOl) 

o rostoucích nákladech na údržbu zeleně. Komise nežádá údržbu dalších zelených ploch; 
doporučuje však, pokud by snad tak nebylo učiněno dříve, na dodávku prací údržby zeleně 
vyhlásit veřejnou soutěž a to i pro občany nepodnikatele vybavené potřebnou technikou. 

 
3. KMČ bere na vědomí záměr města opravit dětská hřiště - m.j. i na Wolkerově ulici. 

 
4. KMČ nemá námitky proti zřízení trafostanice v ul. Před lipami pronájmem. 

 
5. KMČ bere na vědomí opakované prodloužení (vydání nového) povolení k záboru věř. 

prostranství doc. Sobkovi – m.j. i úzkého chodníku na ul. Palackého č. 20 vedle nástupního 
ostrůvku. Komise však upozorňuje na to, aby mu nebyl opakovaně účtován poplatek jako 
za začínající zábor, když tento zábor trvá už šest let. 

 
6. Komise byla seznámena s dodatečně povolenými rozkopávkami a jejich termíny.  

 
7. Komise nesouhlasí s odstraněním sušáků na prádlo přímo pod okny domu Na vozovce 48-

50 - sušáky jsou občas využívány. Souhlasí s odstraněním sušáků vzdálených od domů za 
dět. hřištěm, kde má být provedena výsadba zeleně. 

 
8. KMČ upozorňuje na „rozježdění“ dvora mezi ulicemi Dvořákova, Škrétova, Žilinská a Tř. 

Míru - poz. č. 1121 v k.ú. Nová ulice, již před volbami jsme požadovali navezení recyklátu 
na něj, zainteresovaný občan pan Mlčoch zajistí jeho rozhrnutí . 

 
9. Společenství vlastníků Žilinská 12 a 14 požaduje prořezání větví (břízek, jehličnanů a 

ořechu) ve dvorním uvedeném v bodě 8 do výše 2,5 m. U jedné břízky je dokonce ulomen 
vršek a hrozí nebezpečí pádu a tím úrazu. Dále větev při větru  naráží do okna ve II. NP a 
hrozí nebezpečí jeho rozbití. K tomuto účelu zasílám foto.  

 
10. Pan Chladnuch předal komisi jednu kopii petice Radě města ohledně rekonstrukce Prioru. 

 
Projednávané body byly odsouhlaseny všemi přítomnými členy jednomyslně. 

KMČ se sejde opět druhé pondělí v měsíci – 11. dubna! 

Dle záznamu. M. Svozila zpracoval Ing. Fürst. 


