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Zápis č. 11/2011 
  

 
 
Přítomni  :  p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Jelínek, pí. Koutná, pí. Machová,  
                   pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p. Šnobl  
 
Omluveni:, p. Havran, p.Vymětal 
 
Hosté       : MPO p. Velešík, p. Chladnuch, p. Aleš Jakubec (člen Rady města Olomouce),               
                  Rudolf Gužík 
 
 
 
            Městská policie Olomouc (MPO) 
 

1. Pan Šafránek upozornil na špatné parkování na rohu ulic Na Šibeníku a Pod Lipami, 
čímž dochází k zúžení vozovky. 
 

2. Pan Velešík informoval o prověření umístění značky, která brání ve výhledu řidičům 
(ulice Šibeník a ul.Litovelská). Neshledal žádný problém, který by vyžadoval nutnost 
změny umístění značky. 
 

            Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 
 

1. Čj.: SMOL/Maj/22/4730/2011/Ji   Žádost o sdělení stanoviska, k nabytí majetku              
statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc.č.809/8 ostatní plocha o            
výměře 18m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Předmětný pozemek nabízí 
pojišťovna Metal-Aliance statutárnímu městu Olomouc k odprodeji. 

 
KM Č souhlasí  
 

            Ostatní 
 
                                                                                                                                                                               

1. Pan Jakubec podal informace týkající se: 
- problému domu pana Sobka (roh ulice Erbenova a ul. Palackého)  
došlo k úpravě domu – odstranění balkonů a zabalení fasády do látky, která zabrání 
padání omítky a ohrožení chodců.  
 
- bilboardu (ulice Polská)  
RMO neodsouhlasila jeho instalaci  
 

2. Pan Šafránek předal informace týkající se teplovodu (ulice Štítného) a opravy 
chodníků (ulice Škroupova).  
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3. Pan Fürst podal informaci o jednání týkajícího se dopravní situace v oblasti ul. 
Erbenova, ul. Palackého, ul. Litovelská, tř.Svornosti a ul. Krapkova (vyjíždění z ulice 
Erbenovy a možné odbočení doleva z ulice Palackého do ulice Krapkovy apod…). 
Předložil možnost řešení této dopravní situace. 

 
4. Pan Jelínek podal informace o účasti v pracovní komisi týkající se cyklostezek  

 
5. KMČ zmocnila p. Fürsta:  

 
- k získání podrobnějších informací ohledně prodeje pozemku par.č. 809/8 
statutárnímu městu Olomouc, jež budou sloužit jako podklad pro stanovisko KMČ 
 
- k prověření informací týkajících se úprav Restaurace „U zlaté koule“    
 
 

6. Pan Jakubec byl osloven, aby prověřil možnosti zpětné vazby při práci KMČ a RMO.           
 
            Opravy, úpravy a údržba 
      

1. Pan Šafránek informoval : 
 
- o Sběrném dvoře v Neředíně 
- o zahájení zimního režimu úklidu chodníků a komunikací 
- o svozu bioodpadu 
- o sběrových sobotách 
- o přípravě harmonogramu jednání KMČ č. 18 Olomouc-západ na rok 2012  

 
   
            Gratulace oslavencům dne 17.10.2011 
            Pan Šafránek poděkoval všem, kteří se na této akci podíleli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 12. 12. 2011 v 16:00 hodin. 
 
 
Dle záznamu  pí. Mankovecké  zpracoval  p. Šafránek 
 


