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Zápis č. 10 /2016 
  

 

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

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

                  p. Vymětal 

                                      

Omluveni: p. Havran, 

  

Hosté       : p. Vysloužil (MPO), p. Chladnuch, pí. Valinčičová 

 

 

    

Městská policie Olomouc (MPO)  

 

 

1. Odstavená auta  
 

- na veřejné zeleni (ul. Žilinská č. 13 a č.15) 

- ul. Krapkova (u budovy bývalé banky Haná) 

 

 

2. Zcizená dopravní značka 

 

- V místě chybí dopravní značka „zákaz odbočení automobilů nad 6 tun“  

(ul. Svornosti x ul. Dvořákova) 

 

 

MPO zjistí podrobnosti a podá informace na příštím jednání KMČ 

 

 

 

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 

 

 

1. Čj.: S SMOL /168103 /2016 /OMAJ /Ind 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci 

 

 

KMČ souhlasí 

 

Hlasování (12 přítomných členů)                                             12 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž.- proti) 
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2. Čj.: S SMOL /031885 /2016 /OMAJ /Ind 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu nemovité věci 

 

KMČ souhlasí 

 

Hlasování (12 přítomných členů)                                             12 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž.- proti) 

 

3. Čj.: SMOL /MAJ /22/898/2009/To/Bel ul. Václavkova 

, 

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci 

 

KMČ nedoporučuje prodej a souhlasí se zřízením věcného břemene umístění a 

provozování trafostanice na tomto pozemku.  

 

Hlasování (12 přítomných členů)                                             12 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž.- proti) 

 

4. Čj.: SMOL /MAJ /22/898/2009/To/Bel ul. Poupětova 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci 

 

KMČ nedoporučuje prodej a souhlasí se zřízením věcného břemene umístění a 

provozování trafostanice na tomto pozemku.  

 

Hlasování (12 přítomných členů)                                             12 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž.- proti) 

 

 

     Kompletní žádost s plánky naleznete v příloze zápisu  

 

 

Ostatní  

 

1.   Rekonstrukce vodovodu a kanalizační stoky v ul. Na Trati  

Příští rok bude rekonstruován vodovod a kanalizační stoka v ul. Na Trati. Akce je 

součástí závazku, který přijalo Město Olomouc v rámci podmínek za obdrženou dotaci 

na obnovu kanalizační sítě v minulých letech. Komise se k technické problematice 

nemůže vyjádřit a akci bere na vědomí  

Hlasování (12 přítomných členů)                                               12 – 0 – 0  

                                                                                                          (pro- zdrž.- proti)  
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2. Změna hranic oblastí KMČ  

 

KMČ 18 souhlasí s navrhovanou změnou hranic oblasti KMČ 18 

 

Hlasování (12 přítomných členů)                                               12 – 0 – 0  

                                                                                                 (pro- zdrž.- proti) 

 

3. Blahopřání jubilantům 

 

Tato akce se uskuteční dne 1. 11. 2016 od 14.30 hod. v Rytířském sále olomoucké 

radnice.  

Za KMČ 18 se zúčastní pí. Mankovecká, pí. Křivánková, p. Šafránek, p. Vymětal a  

p. Musil 

 

 

 

Opravy 

 

1. Oprava chodníku (ul. Dvořákova) – dokončení  

            Hlasování (12 přítomných členů)                                               12 – 0 – 0  

                                                                                                          (pro- zdrž.- proti)  

 

2. Cesta u Mysliveckého svazu (ul. Wellnerova směrem na ul. Ladovu) 

   

       V důsledku výstavby v tomto místě došlo k narušení přirozeného odtoku vody, vzniku   

       prohlubní, čímž dochází při dešti k hromadění vody na cestě, která brání průchodu. 

 

        KMČ požaduje nápravu tohoto stavu. 

 

 

3. Dětské hřiště v Čechově parku (u ul. Palackého) 

 

       U houpaček dochází po dešti k hromadění vody v prohlubni, což znemožňuje   

       houpačky užívat. 

 

       KMČ požaduje nápravu tohoto stavu např. vyrovnáním terénu pomocí písku. 

  

4. Propadlá vozovka a kanály (ul. Dvořákova č. 23) 

 

 Paní Valinčičová upozornila na to, že v tomto místě došlo k propadu vozovky i   

       dvou kanálů. 

 

       KMČ požaduje posouzení tohoto stavu a opravu 
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5. Nevhodná výsadba stromů (ul. Dvořákova) 

 

Paní Valinčičová urguje řešení problematické situace s nevhodnou výsadbou stromů. 

(dopis v příloze) 

 

V listopadu 2015 jsme požadovali (viz kurzíva): 

 

Paní Valinčičová informovala o nevhodné výsadbě stromů (jabloně ul. Dvořákova). 

Plody nejen, že svým spadem ničí kapoty zaparkovaných automobilů, ale vytváří i 

na chodníku nebezpečnou mazlavou vrstvu. Z těchto důvodů navrhuje odstranění 

těchto stromů. 

 

KMČ opětovně požaduje stanovisko příslušného odboru MmOl. k tomuto 

problému a návrh možností na nápravu tohoto stavu. 

 

6. Cyklostezka (ul. Hynaisova) 

 

Cyklostezka vedoucí před vchodem do budovy Magistrátu na straně Zimního stadionu, 

je v místech výkopu už několik let propadlá, což zvyšuje riziko nehod cyklistů.  

 

KMČ požaduje opravu tohoto stavu. 

 

7. Oprava vozovky (ul. Wellnerova) 

    

       Pan Maděrka vznesl dotaz, kdy konečně začne oprava vozovky, ke které se  

       investor bytového souboru Nová Wellnerova, zavázal?  
           (dopis v příloze) 

 

            KMČ plně podporuje požadavek obyvatel ul. Wellnerovy a požaduje k tomuto   

            problému stanovisko příslušného odboru MmOl. 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 7. 11. 2016 v 16:00 hodin. 
 

 

 

Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek 






















