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Zápis č. 4 /2016 
  

 

Přítomni:   p. Bláha, pí. Brabcová, p. Fürst, p. Jelínek, pí. Mankovecká, p. Musil,    

                   p. Sedláček, p. Svozil, p. Šafránek, p. Ševčík, p. Vymětal 

                   

Omluveni:  pí. Křivánková, p. Havran 

  

Hosté       :  p. Rozsypal, p. Bauer (MPO), p. Chladnuch, p. Chodora p. Zeitler, pí. Mrtvá 

                   pí. Všetičková, p. Všetička,  

    

Městská policie Olomouc (MPO)  

 

1. Kontrola rychlosti – s ohledem na zhoršující se dopravní situaci v ulici Na Šibeníku,   

     proběhlo ve dnech 14.3 – 21. 3. 2016 měření četnosti a rychlosti vozidel. 

 

KMČ na základě výsledků měření rychlosti a četnosti vozidel na ulici Na Šibeníku 

požaduje zakoupení a umístění automatického radaru, jako donucovacího 

prostředku k dodržování povolené rychlosti.  

 

2. Parkování před vjezdy  

 

KMČ pověřila předsedu KMČ 18 p. Šafránka jednáním na odboru Dopravy MmOl 

o opatřeních za účelem nápravy tohoto neutěšeného stavu.  

 

3. Stání automobilů na zeleni a velký nepořádek (ul. U Místní dráhy) 

 

Požadavek na řešení týkající se nedovoleného stání automobilů na zeleni podala KMČ 

na příslušný odbor v březnu 2016. 

 

KMČ požaduje intenzivní kontrolu policie a umístění popelnic, případně i na 

nebezpečný odpad (injekční stříkačky) 

 

 

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 

 

 

1. Čj.: S SMOL 232656 2015 OMAJ Lux 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k převodu nemovité věci 

 

KMČ souhlasí 

 

Hlasování (11 přítomných členů)                                             11 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž.- proti) 

 

     Kompletní žádost s plánky naleznete v příloze zápisu  
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Ostatní  

 

1. Přezkoumání stavu (ulice Štítného) – zábor pozemku, reklama, pobořený plot 

 

KMČ požaduje od příslušného odboru MmOl. přezkoumání stavu stavby 

plotu a podpůrné zdi mezi par. č. 290/51 v majetku města Olomouce a 

parcelou na níž stojí obytný dům č. 31 s důvodu možného ohrožení zdraví a 

majetku – jedná se zřejmě o „černou“ stavbu. 

 

 

2.  Vjezd /odstavná plocha (ul. Škrétova)  

 

Obyvatelé žádají opravu tak, aby bylo možno bez problémů do vnitrobloku zajíždět. 

 

Majitelé vnitrobloku ( SVJ Škrétova, Tř. Míru a Žilinská) nabízí při opravě vjezdu 

(odstavné plochy) finanční spoluúčast ve výši 20 000,- Kč. 

 

    Hlasování (11 přítomných členů)                                             11 – 0 – 0 

                                                                                                (pro- zdrž.- proti) 

3. Vnitroblok (ul. Albertova) 

Společenství vlastníků bytových jednotek Albertova 3-3D ve svém dopise (viz.: 

příloha bod 1-3) žádají o úpravu příjezdové cesty a parkování, větší počet 

kontejnerů a zajištění bezpečnosti. 

 

KMČ (několikrát na stav v této oblasti upozorňovala) a plně podporuje požadavky 

SVJ Albertova 3-3D a žádá nápravu tohoto stavu. 

 

    Hlasování (11 přítomných členů)                                             11 – 0 – 0 

                                                                                                (pro- zdrž.- proti) 

4. Přeplněné nádoby na odpad (ul. Krapkova) 

 

                Před restaurací „U Fleka“ je opakovaně zaznamenán velký nepořádek  

                (přeplněné nádoby na odpad, odpad je netříděný a poházený na zemi).  

 

KMČ opětovně požaduje po příslušném odboru MmOl. nápravu tohoto stavu. 

5. Předseda KMČ 18:  

 

 informoval   - o plánu sběrových sobot na rok 2016 

- o vnitřní organizaci zápisů, požadavků a odpovědnosti členů 

KMČ 18 

                                                                                          

 

 

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 2. 5. 2016 v 16:00 hodin. 
 

 

 

Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek 









Požadavky KMČ 18 – duben 2016 
 

1. Kontrola rychlosti – s ohledem na zhoršující se dopravní situaci v ulici Na Šibeníku,   

     proběhlo ve dnech 14.3 – 21. 3. 2016 měření četnosti a rychlosti vozidel. 

 

KMČ na základě výsledků měření rychlosti a četnosti vozidel na ulici Na Šibeníku 

požaduje zakoupení a umístění automatického radaru, jako donucovacího 

prostředku k dodržování povolené rychlosti.  

 

2. Parkování před vjezdy  

 

KMČ pověřila předsedu KMČ 18 p. Šafránka jednáním na odboru Dopravy MmOl 

o opatřeních za účelem nápravy tohoto neutěšeného stavu.  

 

3. Stání automobilů na zeleni a velký nepořádek (ul. U Místní dráhy) 

 

Požadavek na řešení týkající se nedovoleného stání automobilů na zeleni podala KMČ 

na příslušný odbor v březnu 2016. 

 

KMČ požaduje intenzivní kontrolu policie a umístění popelnic, případně i na 

nebezpečný odpad (injekční stříkačky) 

 

 

4. Přezkoumání stavu (ulice Štítného) – zábor pozemku, reklama, pobořený plot 

 

KMČ požaduje od příslušného odboru MmOl. přezkoumání stavu stavby 

plotu a podpůrné zdi mezi par. č. 290/51 v majetku města Olomouce a 

parcelou na níž stojí obytný dům č. 31 s důvodu možného ohrožení zdraví a 

majetku – jedná se zřejmě o „černou“ stavbu. 

 

 

5.  Vjezd /odstavná plocha (ul. Škrétova)  

 

Obyvatelé žádají opravu tak, aby bylo možno bez problémů do vnitrobloku zajíždět. 

 

Majitelé vnitrobloku ( SVJ Škrétova, Tř. Míru a Žilinská) nabízí při opravě vjezdu 

(odstavné plochy) finanční spoluúčast ve výši 20 000,- Kč. 

 

6. Vnitroblok (ul. Albertova) 

Společenství vlastníků bytových jednotek Albertova 3-3D ve svém dopise (viz.: 

příloha bod 1-3) žádají o úpravu příjezdové cesty a parkování, větší počet 

kontejnerů a zajištění bezpečnosti. 

 

KMČ (několikrát na stav v této oblasti upozorňovala) a plně podporuje požadavky 

SVJ Albertova 3-3D a žádá nápravu tohoto stavu. 

 

7. Přeplněné nádoby na odpad (ul. Krapkova) 

 

                Před restaurací „U Fleka“ je opakovaně zaznamenán velký nepořádek  

                (přeplněné nádoby na odpad, odpad je netříděný a poházený na zemi).  


