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Zápis č. 10 /2017 
  

 

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

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

                  p. Vymětal 

                                      

Omluveni:  pí. Brabcová, 

  

Hosté       : zástupce MPO p. Vysloužil, p. Chladnuch, pí. Sokolíčková 

 

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

    

Městská policie Olomouc (MPO)  

 

1. Nebezpečný výjezd -ulice Škrétova 

 

Parkujících automobily znemožňují výhled a bezpečný výjezd na ulici Tř. Míru. 

 

2. Přemíra dopravních značek – ul. Na Šibeníku 

 

Na konci ulice směrem ke křižovatce u restaurace „U Anči“, je zbytečné množství 

dopravních značek, z nichž mnohé nejsou z automobilů ani vidět a mnohé jsou 

umístěny nesmyslně přímo v chodníku tak, že tento zásadním způsobem zužují a 

znemožňují běžný průchod. 

 

MPO tyto případy prověří a podá zprávu na příštím jednání KMČ. 

 

 

Ostatní  

 

1. Údržba zeleně – ul. Litovelská, Tř. Míru 

 Přerostlé keře vedle pobočky Komerční banky a.s. (Škumpa) 

 Přerostlé keře před Holičstvím na Litovelské (Tisy) 

 Keř přesahující přes plot bývalého areálu AOZ v místě u světelné křižovatky  

Tř. Míru x Foerstrova (Mirabelka) 

 

KMČ požaduje z důvodu omezeného, mnohdy i znemožněného průchodu a spadů 

plodů o pravidelnou kontrolu a údržbu této zeleně v průběhu celého roku. 

 

2. Vysazení stromu – ul. Štítného 

 

Obyvatelé ul. Štítného žádají o vysazení stromu, jako náhradu za již vykácený strom 

před domem č. 14 

 

KMČ podporuje tento požadavek  

 

 

 



KOMISE  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  č. 18    OLOMOUC- ZÁPAD 

                                     
 

Jednání KMČ dne 02. 10. 2017 Stránka 2 
 

3. Předseda informoval o: 

 

 připravovaném televizním natáčení o oblasti KMČ 18 Olomouc Západ 

 plánu prací TSMO v říjnu letošního roku 

 

 

 

4. Chodník – ul. Boženy Němcové 
 

Pan Fürst informoval o opravě chodníku podél plotu k Nádraží Olomouc-Město a 

upozornil na nevhodně zvolený (hrubý) písek, který znemožňuje správné zasypání 

spár mezi dlaždicemi. 

 

5. Poděkování 

 

KMČ děkuje za rychle vyřešený problém na křižovatce Krapkova x Na Vozovce, kde 

bylo na vozovku namalováno stínové značení, které přispělo k zvýšení bezpečnosti 

v této lokalitě. 

 

 

            Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 06. 11. 2017 v 16:00 hodin. 
 

Dle záznamu pí. Mankovecké  zpracoval p. Šafránek. 
 

 

 
 

 


