KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 11/2014
Přítomni: p. Bláha, p. Fürst, p. Havran, p. Jelínek, pí. Koutná, pí. Machová,
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Šafránek, p. Vymětal
Omluveni: p. Šnobl, p. Giacintov, p. Svozil,
Hosté

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

Městská policie Olomouc (MPO)
1. Pan Fürst požádal o nápravu stavu na ul. Boženy Němcové, kde je u popelnic
odstavena skříň.
Řešení:
MPO prověří tuto skutečnost a možnosti nápravy. Informaci podá na příštím
jednání KMČ.
2. Pan Chladnuch upozornil, na nevhodně umístěné sběrné nádoby (kontejnery) přímo ve
vozovce – ul. Krapkova (nedaleko restaurace U Fleků).
Řešení:
KMČ požaduje nápravu tohoto stavu. KMČ prostřednictvím p. Puhače předá
tento požadavek na příslušný odbor MmOl., k řešení tohoto problému.
3. Pan Vyskočill oznámil dlouhodobě zaparkovaný (odložený) automobil bez SPZ - ul.
Wolkerova 54.
Řešení:
MPO prověří skutečnosti týkající se tohoto vozu a informaci podá na příštím
jednání KMČ.
4. Pan Bláha oznámil, že v MŠ Wolkerova je vyražená branka z plotu.
Řešení:
MPO tento případ již řeší
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Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce
1. Čj.: S-SMOL/172747/2014/OMAJ/Pri
Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí
KMČ souhlasí
Hlasování (10 členů)

10 – 0 – 0
(pro- zdrž.- proti)

Kompletní žádost s plánkem naleznete v příloze zápisu
Ostatní
1. Pan Šafránek informoval o:
- parkování na ulici U Místní dráhy – jednání dne 11.11.2014 se za KMČ č. 18
zúčastní p. Musil
- dopise p. Puhače, jež se týká častých dotazů ohledně KMČ po komunálních
volbách
- blahopřání jubilantům, které proběhne dne 5. 11. 2014 ve 14. hodin v rytířském
sále radnice města Olomouce
- instalaci vývěsních skříněk KMČ 18. Instalace bude provedena v měsíci listopadu
2. Pan Havran upozornil na přesahující strom z areálu AOZ, jež brání průchodu po
chodníku u sportovní haly na tř. Míru.
KMČ požaduje nápravu tohoto stavu.
3. Pan Vyskočil seznámil KMČ s požadavkem obyvatel (ul. Wolkerova 54) na řešení
problému se vzrostlým stromem, který se již opírá o štítovou zeď domu.
Pan Vyskočil KMČ doručí požadavek včetně fotodokumentace. KMČ
prostřednictvím p. Puhače předá tento požadavek na příslušný odbor MmOl., k
řešení tohoto problému.

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 1. 12. 2014 v 16:00 hodin.
Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek
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