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Zápis	č. 9/2014

Přítomni: p. Bláha, p. Fürst, p. Giacintov, p. Havran, pí. Koutná, 
                  pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal
                  
Omluveni: p. Šnobl, , p. Jelínek, pí. Machová,

Hosté       : p. Velešík (MPO), p. Chladnuch, p. Vyskočil

  
           
Městská policie Olomouc (MPO)

1. Pan Bláha požádal o návod jak přesně postupovat v případě nálezu např. ztracené 
peněženky, mobilního telefonu apod…

Řešení:
MPO zjistí možnosti, jak informovat občany o správném postupu při nálezu 
ztracené věci (např. zveřejnění v Radničních listech) a podá informaci na příštím 
jednání KMČ.

2. Obyvatelé ul. Za Zlatou koulí předali svou žádost na řešení dopravní situace v ulici Za 
Zlatou koulí a v okolí (ul. Resslova, ul. Dvořákova) – Příloha zápisu

Řešení:
MPO se zaměří na tyto skutečnosti a podá informaci na příštím jednání KMČ.
KMČ podporuje tuto žádost a požadavek předá, prostřednictvím p. Puhače, na 
příslušný odbor MmOl., k řešení tohoto problému.

3. Pan Vymětal oznámil dlouho zaparkovaný (odložený) automobil na ul. Na Vozovce.

Řešení:
MPO prověří skutečnosti týkající se tohoto vozu

4. Pan Vyskočil upozornil na nevhodné parkování automobilů na zeleném pásu  
(ul.Wolkerova 54 a ul. Albertova 27) a navrhuje legalizaci parkování, a to 
vybudováním zpevněným parkovacích míst, řádně označených svislým dopravním 
značením IP 11a – parkoviště. 

Řešení:
KMČ souhlasí a podporuje legalizaci parkování navrženým způsobem v této 
lokalitě.
KMČ požadavek předá, prostřednictvím p. Puhače, na příslušný odbor MmOl., k 
řešení tohoto problému.
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5. Pan Ševčík upozornil na problémy s parkováním poškozujícím zeleň na ul. U 
místní dráhy – Příloha zápisu

Řešení:
KMČ požadavek předala, prostřednictvím p. Puhače, na příslušný odbor MmOl., 
k řešení tohoto problému.

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce

1. Čj.: S-SMOL/100143/2014/OMAJ/Vys

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

KMČ nesouhlasí s prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví města Olomouce
společnosti CAR CITON s.r.o. z těchto důvodů:

- KMČ souhlasí s žádostí p. Ing. Arch. Michala Giacintova o prodej části 
pozemku 2537 ostatní plocha o výměře 8m2 v k.ú. obec Olomouc.

- Město Olomouc by mělo nejprve vypořádat vztahy vlastníků nemovitostí 
(garáží), tedy jim umožnit přímý vstup, příjezd a přístup k jejich 
nemovitostem a po té teprve řešit prodej společnosti CAR CITON s.r.o.

Hlasování (10 členů)                                                            9 – 1 – 0
                                                                                         (pro- zdrž.- proti)

2. Čj.: SMOL/MAJ/22/2012/Cih

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

KMČ z důvodu znehodnocení pozemku nedoporučuje prodej a souhlasí se 
zřízením věcného břemene umístění a provozování trafostanice na tomto 
pozemku. 

Hlasování (9 členů)                                                              8 – 0 – 1
                                                                                          (pro- zdrž.- proti)



KOMISE		MĚSTSKÉ		ČÁSTI		č. 18				OLOMOUC-	ZÁPAD
                                    

Jednání	KMČ	dne 1.	9.	2014 Stránka	3

3. Čj.: S-SMOL/146848/2014/OMAJ/MRPD/Skl

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

KMČ doporučuje, aby se pozemek parc.č. 542 nejdříve rozdělit tak, aby vznikl
úzký podélný pruh (cca 3m) -  který by zůstal městu - na kterém dnes stojí
občanská vybavenost (schránka, zastávka a část zelených ploch) - a pouze
zbytek, tedy přilehlé chodníky, zpevněné a ozeleněné plochy na parc.č. 542
sloužící jako obslužné plochy byly následně prodány.

Hlasování (7 členů)                                                                 7 – 0 – 0
                                                                                             (pro- zdrž.- proti)

     Kompletní žádosti s plánky naleznete v příloze zápisu 

           
Ostatní

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že už je opravdu velice nutné řešit situaci 
s provozem nákladních automobilů nad 10 tun v městě Olomouci. Nejenže řidiči 
těchto automobilů nevyužívají obchvat města Olomouce, ale svým provozem
obtěžují obyvatele města a ničí místní komunikace !!!!

Členové KMČ č. 18 se shodli na tom, že je nezbytně nutné učinit ze strany 
kompetentních orgánů města Olomouce opatření zamezující vjezdu nákladních 
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 12t do centra města. V letních 
měsících byl občany vypozorován rapidní nárůst průjezdu těchto nákladních 
vozidel naložených mj. pískem, štěrkem apod. s tonáží přesahující 40t, která 
projížděla ulicí Tř. Svobody, jakož i ulicí Krapkova, Wolkerova a Štítného, 
přičemž zde neměla cíl cesty a pouze se vyhýbala zpoplatněnému dálničnímu 
úseku a části vyznačeného okruhu ul. Foersterova, kam je vjezd těchto vozidel 
dopravním značením zakázán. Nebude-li toto opatření neprodleně přijato a 
realizováno, vzniknou na výše uvedených místních komunikacích velké škody, 
přičemž náklady na jejich odstranění výrazným způsobem zasáhnou do rozpočtu 
města Olomouce.

KMČ požaduje od odboru dopravy předložení návrhu koncepčního řešení tohoto 
dlouhodobě neudržitelného stavu

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 6. 10. 2014 v 16:00 hodin.

Dle záznamu pí. Mankovecké,  zpracoval p. Šafránek                                        


























