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Zápis č. 3/2015  
 

Přítomni:   p. Bláha, p. Giacintov, p. Havran, p. Jelínek, pí. Machová, 

                  pí. Mankovecká, p. Musil, p. Svozil, p. Šafránek, p. Vymětal 

                   

Omluveni:  p. Šnobl, pí. Koutná, p. Fürst, 

  

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

 

    

Městská policie Olomouc (MPO)  

 

 

1. Pan Velešík informoval KMČ 18 ohledně stížnosti na parkování ve vnitrobloku 

(ul.Wolkerova, ul. Albertova) a požádal KMČ o součinnost při řešení této situace. 

 

Řešení:  

KMČ vzhledem k tomu, že v této oblasti je problém s parkováním, a že ve 

vnitrobloku parkují občané v tomto místě bydlící, kteří již v minulosti požadovali 

zřízení zpevněné plochy a legalizaci parkování, prověří prostřednictvím pana 

Puhače možnosti řešení tohoto problému. 

 

 

 

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 

 

 

1. Čj.:S-SMOL/016521/2015/OMAJ/Jir 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

 

KMČ souhlasí  

 

Hlasování (9 přítomných členů)                                             9 – 0 – 0 

                                                                                          (pro- zdrž.- proti) 

 

2. Čj.:S-SMOL/024364/2015/OMAJ/Vys 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

 

KMČ souhlasí, v případě, že bude zajištěn rovnocenný počet parkovacích míst, 

které budou touto navrhovanou úpravou zrušeny. 

 

Hlasování (9 přítomných členů)                                             9 – 0 – 0 

                                                                                          (pro- zdrž.- proti) 

 

       

     Kompletní žádost s plánky naleznete v příloze zápisu  
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            Ostatní 

 

1. KMČ upozorňuje na katastrofální stav ploch před vjezdem na parkoviště u 

olomouckého divadla. 

Z bezpečnostních důvodů požaduje úpravu tak, aby tento stav neohrožoval 

procházející občany. 

 

Toto upozornění bude předáno i předsedovi KMČ Olomouc –střed. 

 

2. Pan Šafránek informoval: 

- o dopise a požadavku ohledně situace týkající se omezení nákladní dopravy nad 12 t 

v městě Olomouci 

 

Pan Šafránek zjistí podrobnosti a podá informace na příštím jednání KMČ18 

 

- o požadavku paní Žurkové o zprůchodnění uličky přímo k hotelu Flóra. 

 

Vzhledem k tomu, že předmětný pozemek je v soukromém vlastnictví, KMČ 

doporučila paní Žurkové obrátit se s tímto požadavkem přímo na vlastníky.  

 

- o složení KMČ 18 na další období 

- o přepravě seniorů od 70 let zdarma s platností od 1. 3 .2015 

 

 

3. KMČ upozorňuje na špatný stav chodníků po zimní údržbě – uvolněné dlaždice 

            a požaduje nápravu tohoto stavu. 

 

 

 

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 13. 4. 2015 v 16:00 hodin. 
Dle záznamu pí. Mankovecké,  zpracoval p. Šafránek 

  

 

 


















