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Zápis č. 6/2015  
 

Přítomni:   p. Bláha, pí. Brabcová, p. Fürst, p. Havran, p. Jelínek,  

                  pí. Mankovecká, p. Musil, p. Sedláček, p. Svozil, p. Šafránek, p. Ševčík,  

                   

                   

Omluveni:  pí. Křivánková, p. Vymětal 

  

Hosté       :  p. Velešík (MPO), pí. Musilová, p. Jakubec (náměstek primátora SMOl.),               

                   p. Chladnuch, 

 

    

Městská policie Olomouc (MPO)  

 

 

1. Pí Musilová upozornila na nežádoucí provoz nákladních automobilů, obtěžující  

            volně pobíhající kočky a psy (ul. Olbrachtova) a požaduje prošetření tohoto  

            stravu, nápravu a řešení tohoto problému ze strany MPO. 

 
MPO podá k tomuto případu informace předsedovi KMČ.  

 

2. Jakým způsobem bude řešena křižovatka u nádraží Olomouc město? 
           (Zde se mimo železniční trať setkávají ul. Krapkova, ul. Palackého,  
           ul. Litovelská, Tř. Svornosti a výjezdy od bytových domů Silo a skladů za   

           Pizzerií) 
 
 
KMČ požaduje kvalifikovanou odpověď s grafickým vyjádřením nebo účast 
příslušného pracovníka odboru Koncepce a rozvoje MmOl. na jednání KMČ 
dne 7. 9. 2015, který k tomuto dotazu podá informace. 
 
 

            Ostatní 

 

 

1. Pan Jakubec informoval o patronech jednotlivých KMČ. On sám je patronem 

mimo jiné i KMČ č. 18 

2. Seznámil všechny zúčastněné o schváleném matriálu stanovujícím podmínky pro 

vjezd nákladní dopravy (do 6t a do 12t) do města Olomouce. 

 

3. předseda KMČ 18:  

 

 poděkoval všem, kteří se aktivně zúčastnili akce „Blahopřání jubilantům“, 

která se uskutečnila v měsíci květnu 

 informoval o splnění požadavku KMČ na ořez stromu (bývalý areál AOZ)   

 požádal členy, aby mu předložili návrhy na opravy v naší oblasti KMČ18 
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4. p. Havran upozornil na velký nepořádek po vyřezání náletových dřevin u zídky 

před železničním přejezdem u nádraží Olomouc město a na neořezané stromy 

bránící průchodu (od ulice Před lipami na ulici Na Trati) 

 

KMČ požaduje nápravu tohoto stavu 

 

5.    KMČ navrhuje zařadit cestu vedoucí k železnému nadchodu nad železniční tratí 

(spojnice ulice Na Trati a ulice Václavkova) jako místní komunikaci. 

 

KMČ žádá příslušný odbor o vyjádření k tomuto záměru 

 

 

6. KMČ upozorňuje na nelichotivý, chátrající a zanedbaný stav domu na ulici 

Palackého 120/20 (ul. Erbenova x ul. Palackého). Tento stav budovy nejenže nedělá 

dobrou reklamu městu, ale stává se problematickým i z důvodu bezpečnosti. 

 

KMČ žádá příslušný odbor MMOl. a Stavební úřad, aby situaci posoudil, 

provedl právní rozbor a přiměl vlastníka k nápravě tohoto tristního stavu 

budovy stojící v blízkosti centra města Olomouce. 

  

 

 

 pí. Brabcová navrhuje kontaktovat majitele domu a pozvat ho na jednání KMČ   

 

 KMČ tento návrh podporuje  

 

 

7. Pan Svozil doporučil označit zastávky městské dopravy malými kulatými nálepkami 

se zákazem kouření. 

 

KMČ žádá příslušný odbor MMOl. o stanovisko a prověření možností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 7. 9. 2015 v 16:00 hodin. 
Dle záznamu pí. Mankovecké,  zpracoval p. Šafránek 

  

 

 


