KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 2/2012
Přítomni : p. Bláha, p. Giacintov, p. Fürst, , p. Jelínek, pí. Koutná,
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p.Vymětal
Omluveni:, p. Havran, pí. Machová, p. Šnobl,
Hosté

: p. Chladnuch, p. Gužík (MPO), p. Jakubec (člen Rady města Olomouce)

Městská policie Olomouc (MPO)
1. Pan Fürst upozornil na opakované špatné parkování – ulice Krapkova
2. Pan Bláha informoval o opětovném přejíždění a neoprávněném parkování na zeleném
pásu - ulice Štítného č.25
3. Pan Chodora upozornil na časté vykrádání vozidel - ulice Polívkova

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce
1. Čj.: SMOL/Maj/22/6663/2011/Š Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku
statutárního města Olomouce.
Jedná se o parc.č. 1703 zastavěná plocha o výměře 6m2 v k.ú. Olomouc-město, obec
Olomouc
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá o prodej z důvodu sjednocení vlastnictví
pozemku a budovy na něm situované. Na pozemku stojí budova bez čísla popisného
nebo evidenčního (stavba technického vybavení) v majetku společnosti ČEZ
Distribuce a.s.
KMČ souhlasí.
Hlasování

10 – 0 – 0
(pro- zdrž.- proti)

2. Čj.: SMOL/Maj/22/5973/2011/Mi Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku
statutárního města Olomouce.
Jedná se o parc.č. 410/3 zahrada o výměře 92 m2, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc.
Vlastníci garáží (Ing. Fürst, Mgr. Krátká) podali žádost o prodej předmětného
pozemku za účelem příjezdu ke garážím umístěných v domě na ul. Boženy Němcové
3.
KMČ souhlasí.
Hlasování

Jednání KMČ dne 6. 2. 2012

9–1–0
(pro- zdrž.- proti)
Stránka 1

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Ostatní
1. Pan Chodora tlumočil velkou nespokojenost občanů s úpravou Čechových sadů. Jedná
se zejména o nevhodné kamenné spojovací chodníky.
KMČ s tímto názorem souhlasí a předá své stanovisko odpovědným pracovníkům
Magistrátu města Olomouce.
2. Pan Šafránek seznámil s jednotlivými položkami rozpočtu Komise městské části na
rok 2012 (především objem finančních prostředků na opravy, údržbu a služby).
Na příštím jednání zpracujeme, dle návrhů a fotodokumentace, plán požadavků KMČ
na opravy, údržbu apod.
3. Pan Šafránek upozornil na možnost předložit investiční prioritu v naší lokalitě včetně
foto dokumentace do konce února 2012.
KMČ má dva prioritní investiční požadavky (ul. Boženy Němcové, ul. U Místní dráhy)
Členové KMČ zodpovídající za danou oblast dodají p. Šafránkovi fotodokumentaci
tak, aby mohl požadavky odeslat v termínu do konce února.
4. Požadavky na ořez stromů a keřů:
ul.Škrétova, ul. Žilinská dvorní trakt – hrozí nebezpečí zranění dětí i osob
ul.Žilinská – ulomený vršek stromu, hrozí nebezpečí pádu
ul.Litovelská x tř. Svornosti – před poštou
ul.Litovelská – před holičstvím u sochy „Dělnická rodina“
KMČ požaduje v těchto lokalitách ořez a úpravu zeleně
5. Pan Bláha upozornil na špatný stav podchodů (ul.Foerstrova) – zatéká, špinavé,
celkově zanedbané, zpustlé, poškozené, neudržované.
KMČ požaduje jejich posouzení a napravení současného stavu

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 5. 3. 2012 v 16:00 hodin.
Dle záznamu pí. Mankovecké zpracoval p. Šafránek
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