KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 5/2014
Přítomni: p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Jelínek, pí. Koutná,
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal
Omluveni: p. Šnobl, pí. Machová, p. Havran,
Hosté

: p. Velešík (MPO)

Městská policie Olomouc (MPO)

1. Pan Giacintov opět upozornil na špatné parkování – stání vozidel přímo v křižovatce
(ul. Litovelská x ul. Před Lipami)

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce

1. Čj.: SMOL/OMAJ/22/1970/2013/Čí
Žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí
KMČ souhlasí se směnou nemovitých věcí mezi statutárním městem Olomouc a
Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresním mysliveckým spolkem
Olomouc

Hlasování (10 přítomných členů)

10 – 0 – 0
(pro- zdrž.- proti)

Kompletní žádost s plánky naleznete v příloze zápisu

Ostatní

1. KMČ rozhodla o zprovoznění vývěsky na ul. Janáčkova. Po zhodnocení přínosu,
využití a četnosti oprav rozhodne KMČ o zřízení dalších vývěsek.
2. Pan Bláha doporučil zařadit do oprav i chodník na ul. Štítného (č.27,29,31,33)
z důvodu bezpečnosti, v této velice využívané cestě do Fakultní nemocnice Olomouc.
3. Pan Bláha upozornil na poškozený strom (ulomený vrchol) v oblasti ul. Štítného, ul.
Albertova a ul. Wolkerova.
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4. Pan Šafránek informoval:
•

o výběru aktuálních oprav v oblasti KMČ č. 18 na rok 2014. Jedná se o opravy v
ul. Žilinské a v ul. Sobieského

•

o připravované velké opravě ZŠ a MŠ logopedická na tř. Svornosti, která by se
měla uskutečnit v příštím roce

•

o tradiční akci „Blahopřání jubilantům“, která se uskuteční ve středu 14. 5. 2014
ve 14:00 hodin, v Rytířském sále radnice města Olomouce.
Za KMČ se zúčastní p. Šafránek, pí. Mankovecká, pí. Koutná, p. Vymětal

•

o stavu společného prohlášení KMČ č. 3 Hejčín, 18 Olomouc- západ a 22 Řepčín
KMČ, týkajícího se kamionové dopravy v městě Olomouci.
Jednáním o dalším společném postupu pověřila KMČ pana Dušana Fürsta a pana
Tomáše Musila.

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 2. 6. 2014 v 16:00 hodin.
Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek
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