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Zápis č. 9/2013  
 
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. Velešík (MPO), p. Chladnuch,  p.Jakubec (člen Rady města Olomouce) 
 
            
            Městská policie Olomouc (MPO) 
 

1. Paní Konečná poslala tyto informace: 
 
a) Auto odstavené na parkovišti u domu Wellnerova 1215 3A  několik měsíců a 
oznámené zástupci policie na schůzi KMČ (červená Felicie ,PZ 6T74805) není dodnes 
odstraněno. 
 
b) V podchodu z vnitrobloku Wellnerova směrem na Hynaisovu jsou opakovaně 
rozhazovány malé hřebíčky, zřejmě ve snaze propíchnout neoprávněně tudy jezdící 
kola. Vzhledem k tomu, že v tomto podchodu je umístěna ordinace dětského lékaře to 
není  nejsprávnější forma protestu. Daleko vhodnější by bylo po nějakou dobu 
naprosto systematické vybírání pokut a výrazná informace pro cyklisty, že stezka z 
parku kolem magistrátu je již dávno v provozu.  
Vybírat hřebíčky zapíchnuté do pryžového chodníku je méně ekonomické a po týdnu 
je evidentní, že naprosto neúčinné. Dotyčný rozhazovač jich má zřejmě dostatek. 
 
MPO se zaměří na tyto připomínky 
 

2. Pan Giacintov upozornil na vzrostlý keř, který brání rozhledu na ul. Palackého a ul. 
Litovelské  
 
MPO zkontroluje stav a zajistí nápravu. 
 

3. Pan Fürst požádal o častější kontrolu parkujících vozidel na ul. Boženy Němcové  a    
     upozornil na špatné parkování na ul.Kaštanové. 
 
4. Pan Havran upozornil na problém s parkováním vozidel na ulici Wellnerova. 
     Pan Musil vysvětlil, že v ulici Wellnerova není parkování povoleno a že je nutné  
     tento problém řešit komplexně.  
      
5. Pan Jakubec informoval o špatném parkování na ul. Na Vozovce x ul. Mozartova a na   
     ul. Kmochova. 
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           __________________________________________________________________ 
 
Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 

 
1. Čj.: SMOL/Maj/22/3800/2013/Výs 
      Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu  

 
KM Č souhlasí s podmínkou, že tento majetek, s kterým má oprávnění hospodařit 
MŠ Wolkerova 34, tato nevyužívá. 
 
Hlasování ( 11 přítomných členů)                                        10 – 0 – 1 
                                                                                          (pro- zdrž.- proti) 
 
 

2. Čj.: SMOL/Maj/22/3782/2013/Bra 
      Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu  

 
KM Č nesouhlasí s pronájmem z důvodu, že situaci s parkováním vozidel na ul. 
Wellnerové je nutné řešit komplexně i koncepčně. 
 
Hlasování ( 11 přítomných členů)                                        11 – 0 – 0 
                                                                                          (pro- zdrž.- proti) 
 
 

3. Čj.: SMOL/Maj/22/3783/2013/Bra 
      Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu  

 
KM Č nesouhlasí s pronájmem z důvodu, že situaci s parkováním vozidel na ul. 
Wellnerové je nutné řešit komplexně i koncepčně. 
 
Hlasování ( 11 přítomných členů)                                        11 – 0 – 0 
                                                                                          (pro- zdrž.- proti) 
 

Kompletní žádosti s plánky naleznete v příloze zápisu  
____________________________________________________________________ 

 
            
 
            Ostatní 
 

1. Pan Šafránek informoval o:  
• současném stavu řešení problému špatného parkování na ul. Na Vozovce a ul. 

Mozartova 
• jednání týkajícím se průjezdu kamionů ul. Erenburgova, ul. Na Šibeníku … 
• požadavku na opravu sousoší Dělnická rodina na ul. Litovelské 
• činnosti Technických služeb města Olomouce v měsíci červnu 
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2. Pan Fürst upozornil, že byl vybudován sjezd z pozemku k.č.  809/56 na parkoviště na 

ul.Boženy Němcové. 

 

3. Pan Bláha sdělil, že situace na ul. Štítného je velmi nepříznivá pro obyvatele z důvodu 
     prací na rekonstrukci parovodu nedlouho po tom co zde byla prováděna celková   

     rekonstrukce ulice.  

     Navrhuje, aby příslušný náměstek primátora města Olomouce nějakým vhodným   

     způsobem (např.: v tisku) uklidnil obyvatele této ulice. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 7. 10. 2013 v 16:00 hodin. 
 
Dle záznamu paní Mankovecké  zpracoval p. Šafránek 

  
 
 














