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Zápis č. 2 /2017 
  

 

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

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

                  p. Šafránek 

                                      

Omluveni:  0 

  

Hosté       : p. zástupci MPO, p. Jakubec (náměstek primátora), p. Zeitler, p. Dumbrovský,  

                   p. Doležel, p. Pavel, pí. Kvapilová, p. Švarc  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

Městská policie Olomouc (MPO)  

 

 

1. Chybějící značka – ul. Javoříčská 

V této ulici zmizela značka - vyčleněné místo pro invalidy, zůstal jen symbol na 

vozovce – vyřešeno 

 

2. Kamiony  - ul. Albertova 

 Občané upozornili na vzrůstající počet projíždějících kamionů a tím zhoršující se   

 komfort bydlení v této oblasti. 

 

MPO tyto případy prověří a podá zprávu na příštím jednání KMČ 

 

 

Ostatní  

 

1. Území bývalých AOZ - ul. Na Šibeníku,  

 

Pan Zeitler informoval o problémech spojených s výstavbou a podnikáním v oblasti 

bývalých AOZ, jež mají neblahý vliv. Jedná se především, o plánovanou odlehčovací 

komunikaci (budoucí Tř. J. Pelikána) a vjezd do areálu společnosti Vasta invest. 

Požadavky občanů z této lokality budou zaslány panu Jakubcovi (náměstkovi 

primátora). 

 

Na základě předložených informací KMČ odsouhlasilo tato usnesení: 

 

č. 1 

 

KMČ doporučuje zastupitelstvu Statutárního města Olomouce, aby se  společností 

JHT řešila otázku odlehčovací komunikace (budoucí Tř. J. Pelikána) tak, aby byly 

vytvořeny podmínky pro realizaci spojovací komunikace mezi tř. Míru a ul. Ilji 

Erenburga. Jde o koupi pozemků pod budoucí komunikací až na hranici pozemků 

vlastněných společností Vasta Invest s tím, že JHT by na svoje náklady 

vybudovala na těchto pozemcích komunikaci, kterou by následně předala městu 

Olomouci. 



KOMISE  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  č. 18    OLOMOUC- ZÁPAD 

                                     
 

Jednání KMČ dne 6. 2. 2017 Stránka 2 
 

č. 2 

 

KMČ žádá, aby odbory Magistrátu města Olomouce (odbor stavební, odbor 

koncepce a rozvoje) prošetřili vybudování nepovoleného rozšíření vjezdu z ulice 

Na Šibeníku do areálu společnosti Vasta Invest. 

 

Hlasování (12 přítomných členů)                                             12 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž. - proti) 

 

 

2. Odbočovací pruh do areálu bývalých AOZ – ul. Tř. Míru 

 

Pan Dumbrovský upozornil, že v důsledku vybudování odbočovacího pruhu do 

bývalého areálu AOZ dojde k zrušení parkovacích míst a zrušení zeleného pásu u 

chodníků. 

Žádá náhradu parkovacích míst v místě. 

 

KMČ jeho požadavek podporuje. 

 

3. Probační a mediační ústav – ul. Mozartova 4 

 

Pan Doležel přednesl nesouhlas se zamýšleným zřízením Probačního a mediačního 

ústavu přímo v tomto místě. 

 

Panu Doleželovi bylo doporučeno se obrátit, v této věci, na zastupitelstvo 

Olomouckého kraje. 

 

4. Řešení vnitrobloku –  ulice Albertova 

 

Pan Švarc podal informace o investičním záměru č. 10 (viz.: příloha), jež se týká 

úpravy parkovacích ploch a příjezdů do vnitrobloku. 

 

KMČ podporuje investiční záměr č. 10. 

 

5. Úklid sněhu – nejen oblast KMČ 18 

 

Občané si stěžují na nezvládnuté, zanedbané, nedůsledné odklízení sněhu v ulicích 

města Olomouce. 

 

KMČ 18 s tímto názorem souhlasí a požaduje nápravu i do budoucna. 

 

6. Areál bývalých mrazíren – ul. Wolkerova 

 

                 Vzhledem ke složitosti tohoto návrhu, KMČ doporučuje toto projednat na příštím   

                 zasedání KMČ, za účasti navrhovatelů a odpovědných zástupců MmOl. 

 

                 Pan Bláha zašle materiály (v elektronické podobě) k prostudování. 
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Opravy 

 

 

1. Oprava chodníku - ul. U Místní dráhy (od ul. Na Vozovce po ul. Grégrova) 

             

            V roce 2017 provede KMČ opravu tohoto úseku ze svých prostředků. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 6. 3. 2017 v 16:00 hodin. 
 

Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek 
 








