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Zápis č. 5/2012  
 
Přítomni  :  p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Havran, pí. Machová, pí. Mankovecká,  
                   p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal 
 
Omluveni: p. Šnobl, p. Jelínek, pí. Koutná 
 
Hosté       :  p. Velešík (MPO), p. Jakubec (člen Rady města Olomouce), p. Chladnuch, 
                   p. Změlík 
 
       
            Městská policie Olomouc (MPO) 
 

 
1.  Paní Machová upozornila na pokusy o vloupání do domu na ulici Štítného č. 15-19 

 
2. Pan Změlík požaduje opětovně pomoc při řešení problému s projížděním kamionů 

            přes ulici Dvořákovu a Žilinskou.  
 
Vzhledem k tomu, že se v této oblasti jedná o neustále se opakující problém, 
KM Č požaduje umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun.“ 

 
 
            Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 
 

1. Čj.: SMOL/Maj/22/1243/2012/Mi 
      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce.  

Jedná se o část pozemek  parc.č. 381/19 zahrada o výměře 282m2, v k.ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc. 
Pan Rosocha, na základě plné moci, žádá za všechny vlastníky domu Mozartova 33 o 
prodej pozemku 381/19 a dále zřízení věcného břemene obsahujícího právo chůze a 
jízdy přes pozemky par.č. 380/2 ostatní plocha, a parc.č.381/19 zahrada ve prospěch 
jednotek č. 237/1 – 237/5 v domě Mozartova 33 na pozemku prc.č.284 zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. 
Pozemek 381/19 je přístupný přes chodbu domu Mozartova 33 nebo přes pozemek 
parc. č. 380/2 ostatní plocha, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, z ulice Polívkova. 
 
KM Č souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 381/19 
 
KM Č nesouhlasí se zřízením věcného břemene. 
Vstup na pozemek je umožněn z vlastního domu a zřízením věcného břemene by 
došlo k zvýšení provozu a ruchu ve vnitrobloku 380/2, který je v majetku 
Statutárního města Olomouce  
 
 
Hlasování (hlasovalo 10 přítomných členů)                           6 – 1 – 3 
                                                                                          (pro- zdrž.- proti) 
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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 142 m2, v k.ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc- část zahrady u domu Resslova 18, Olomouc 
Spoluvlastník domu a nájemce pozemku podal žádost o prodej předmětného pozemku 
za účelem zajištění užívání nemovitosti – tato část pozemku je oplocená zahrada. 
KM Č souhlasí.  

             
            Hlasování (hlasovalo 10 přítomných členů)                        10 – 0 – 0 

                                                                                     (pro- zdrž.- proti) 
 

3. Čj.: SMOL/Maj/22/1796/2012/Šk  
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce.  
Jedná se o pozemek parc.č. 376/18 zahrada o výměře 217 m2, v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc- zahrada u domu Resslova 18, Olomouc 
Spoluvlastník domu a nájemce pozemku podal žádost o prodej předmětného pozemku 
za účelem zajištění užívání nemovitosti – tento pozemek je oplocená zahrada. 
 
KM Č souhlasí.  

             
            Hlasování (hlasovalo 10 přítomných členů)                        10 – 0 – 0 

                                                                                     (pro- zdrž.- proti) 
 

4. Čj.: SMOL/Maj/22/2053/2012/Šk  
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce.  
Jedná se o pozemek parc.č. 419/52 zahrada o výměře 89 m2 a pozemek parc.č. 419/53, 
o výměře 93 m2, vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc.  
Vlastníci domu Na Šibeníku 48 (zároveň nájemci předmětných pozemků) žádají 
prodej pozemků za účelem zajištění užívání nemovitosti.  
 
KM Č souhlasí.  

             
            Hlasování (hlasovalo 10 přítomných členů)                   10 – 0 – 0 

                                                                                     (pro- zdrž.- proti) 
 
            Ostatní   
                                                                                                                                                                       

1.  Pan Šafránek informoval o:  
- plánu prací Technických služeb města Olomouce 
- požadavcích KMČ č.18 
- pozvánce na výstavu – „Takový byl Lošov“ 
 

 
2.  Pan Svozil podal informaci o stavu požadavku KMČ na ořez stromů v dvorním traktu 

(ul. Žilinská, Škrétova a tř. Míru) 
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3. Pan Chladnuch upozornil že:  
- na našich webových stránkách KMČ 18 chybí minulý zápis 

Vyřeší p. Šafránek s p. Snášelem (webmaster) 
 
 
- v areálu bývalého AOZ (Na Šibeníku) se připravuje k provozu spalovna štěpek. 
Jedná se bytovou zónu a provoz spalovny je zde zcela nevhodný. 
 
Pan Jakubec se pokusí zjistit podrobnosti týkající se tohoto záměru a podá 
informace na příštím jednání KMČ 
 

4. Pan Šafránek poděkoval všem, kteří se podíleli a účastnili blahopřání jubilantům dne 
18. 4. 2012. 

 
5. Pan Šafránek poděkoval p. Vymětalovi za spolupráci s  p. Snášelem při tvorbě 

webových stránek naší KMČ č. 18. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne  4. 6. 2012 v 16:00 hodin. 
 
 
Dle záznamu  pí.  Mankovecké  zpracoval  p. Šafránek 
 


