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Zápis č. 3/2012  
 
Přítomni  :  p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Havran, p. Jelínek, pí. Koutná, pí. Machová, 
                   pí. Mankovecká, p. Musil, , p. Šafránek, p.Vymětal 
 
Omluveni: p. Šnobl, p. Svozil 
 
Hosté       :  p. Chladnuch, p. Gužík (MPO), p. Jakubec (člen Rady města Olomouce),  
                   pí. Prudká, p. Čivrný (SVJD Na Vozovce 812/20) 
 
       
            Městská policie Olomouc (MPO) 
 
 

1. Pan Fürst upozornil na vyčnívající šrouby v chodníku před cukrárnou Bohéma (roh 
ulic Mlýnská x Švédská). Hrozí nebezpečí úrazu. 

 
 

2. Pan Vymětal tlumočil požadavek obyvatel ulice Na Vozovce požadujících kontrolu 
policie ve večerních hodinách z důvodu koncentrace mládeže (hluk, nepořádek, 
možnost užívání drog apod..)  

 
 
            Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 
 

1. Čj.: SMOL/Maj/22/657/2012/Výs 
      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce.  

Jedná se o část pozemku o parc.č. 323/1 ostatní plocha o výměře 54m2v k.ú. Olomouc-
město, obec Olomouc 
Společnost DIS Sorbi s.r.o. vybudovala na předmětném pozemku 10 parkovacích míst 
v rámci stavby „Nadstavba kotelny ul. Polská“. Nyní žádá o prodej z důvodu 
sjednocení vlastnictví stavby 5 vybudovaných parkovacích stání a pozemku pod touto 
stavbou. 
 
KM Č nesouhlasí.  
 
Statutární město Olomouc by se nemělo zbavovat parkovacích míst. Společnost 
DIS Sorbi s.r.o. si požadovaná parkovací místa může od Statutárního města 
Olomouce pronajmout. 
 
Hlasování (hlasovalo 11 přítomných členů)                           1 – 6 – 4 
                                                                                       (pro- zdrž.- proti) 
 

2. Čj.: SMOL/Maj/22/494/2012/Šk   
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce.  
Jedná se část pozemku parc.č. 374/5 zahrada o výměře 12 m2, v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc- část zahrady u domu Resslova 18, Olomouc 
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Spoluvlastníci domu podali žádost o prodej předmětného pozemku za účelem zajištění 
užívání nemovitosti – tato část pozemku slouží jako vjezdy do garáží. 
KM Č souhlasí.  

             
            Hlasování (hlasovalo 11 přítomných členů)                        11 – 0 – 0 

                                                                                     (pro- zdrž.- proti) 
 

3. Čj.: SMOL/Maj/22/6309/2011/In  
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce.  
Jedná se část pozemku parc.č. 310/5 zahrada o výměře 102 m2, v k.ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc- oplocená zahrada a zázemí domu se dvěma samostatnými dlážděnými 
vstupy do domu a zpevněným vjezdem ke garážím v suterénu domu Krapkova 40.  
Vlastník domu (zároveň nájemce předmětného pozemku) žádá prodej pozemku za 
účelem zajištění užívání nemovitosti. 
 
KM Č souhlasí.  

             
            Hlasování (hlasovalo 11 přítomných členů)                        8 – 2 – 1 

                                                                                     (pro- zdrž.- proti) 
 

4. Čj.: SMOL/Maj/22/6687/2011/In  
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce.  
Jedná se o pozemek parc.č. 374/4 zahrada o výměře 516 m2, v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc- součást oploceného zázemí se zpevněnou plochou u domu Mozartova 14.  
Vlastník domu (zároveň nájemce předmětného pozemku) žádá prodej pozemku za 
účelem zajištění užívání nemovitosti. 
 
KM Č souhlasí.  

             
            Hlasování(hlasovalo 11 přítomných členů)                   11 – 0 – 0 

                                                                                     (pro- zdrž.- proti) 
 

5. Čj.: SMOL/Maj/22/4999/2011/Ji   Žádost o sdělení stanoviska k směně majetku 
statutárního města Olomouce.  
- parc.č.1126/6 ostatní plocha o výměře 43m2 
- části pozemku parc.č.st. 2028zast.pl. o celkové výměře 54m2(dle GP parc.č.2174 
ostat.pl. o výměře 37m2 a parc.č. 2176 ostat.pl. o výměře 17m2) vše v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví Společenství pro dům Wellnerova 1, 3, 3A 
Olomouc 
 
za 
 

- části pozemku parc.č.809/4 ostat. pl. o celkové výměře 62m2 (dle GP parc.č. 
809/51 ostat. pl. o výměře 35 m2 a parc. č. 809/52 ostat.pl. o výměře 27m2) 
- části pozemku parc. č. 809/5 ostat. pl. o celkové výměře 30m2 (dle GP parc. č. 
809/53 o výměře 21m2 a parc. č. 809/54 ostat. pl. o výměře 9m2) vše v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. 
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Jedná se o části pozemků nacházející se při ul. Wellnerova a Erbenova, vše v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc.  
Společenství pro dům Wellnerova 1, 3, 3A žádá o směnu pozemků a jejich částí 
z důvodu nedostatku parkovacích míst. 
KM Č se znovu zabývala touto žádostí, neboť obdržela kompletní dokumentaci a 
na jejím základě revokuje své nesouhlasné stanovisko ze dne 2. 1. 2012. 
 
 
KM Č - souhlasí  
 
Hlasování (hlasovalo 10 přítomných členů)                       8 – 2 – 0 
                                                                                     (pro- zdrž.- proti) 
 

 
            Ostatní   
                                                                                                                                                                       
 

1.  Paní Prudká a pan Čivrný (zástupci Společenství vlastníků jednotek domu Na 
Vozovce 20, 22, 22a, 24 a Společenství Polívkova 16,16a,16b) seznámili členy KMČ 
se svou žádostí na odkup pozemku parc.č. 380/2 v k.ú. Olomouc – Nová Ulice a 
požádali KMČ o pomoc při řešení tohoto problému.  
První žádost podali v roce 2001 a do dnešního dne nebyla vyřízena. 
 

 KMČ nesouhlasí se zřízením věcného břemene pro firmu PAC Investment Czech    
 republic, s.r.o. a plně podporuje záměr Společenství vlastníků jednotek Na 
Vozovce 20, 22, 22a, 24 a Společenství Polívkova 16,16a,16b. 

 
2.  Pan Šafránek seznámil přítomné se záměrem města vymezit prostor pro sáňkování a 

případné uložení zeminy – Wolkerova ulice vedle Mateřské školy. 
 
KM Č souhlasí. 
 

3.  Pan Šafránek informoval o:  
- sběrových sobotách 
- změnách v autobusové a tramvajové dopravě v období 5. - 9. 3. 2012 
- předložených požadavcích KMČ č.18 

 
4.  Pan Fürst požaduje, aby při současné rekonstrukci komunikací v 
Čechových sadech byla zachována stezka pro cyklisty a chodce z Čechových 
sadů směrem na ulici Karoliny Světlé, tedy v šíři 3m. 
 

KM Č tento požadavek plně podporuje. 
 

5. Pan Vymětal tlumočil požadavek obyvatelky ulice Albertovy na zřízení osvětlení na 
parkovišti v prostoru mezi Albertovou ulicí a ulicí Štítného. 
 
KM Č tento požadavek předá p. Puhačovi 
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6. Pan Chladnuch upozornil na návrh vybudování parkovacího stání na ulici Palackého 
(před prodejnou chovatelských potřeb Akva Tera Exo). 
Z jakého důvodu nebyla tato žádost (č.j. SMOL/Maj/22/6610/2011/Hoa) předložena 
KMČ k vyjádření??? 
 
KM Č požaduje odpověď  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne  2. 4. 2012 v 16:00 hodin. 
 
 
Dle záznamu  pí.  Mankovecké  zpracoval  p. Šafránek 
 


