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Zápis č. 11 /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       : zástupci MPO, p. Chladnuch. p. Švarc, pí. Sokolíčková, p. Sokolíček, p. Kuchta 

 

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

    

Městská policie Olomouc (MPO)  

 

1. Řešení situace -ulice Marie Pospíšilové 

 

Pan Pospíšil svým dopisem (příloha zápisu) žádá prošetření možností řešení 

nevhodné dopravní situace v oblasti ulic Marie Pospíšilové a Růženy Svobodové. 

 

       KMČ požaduje stanovisko příslušného odboru MmOl. 

 

 

2. Nákladní automobily nad 12 t 

 

Pan Švarc upozornil na zvyšující počet projíždějících nákladních automobilů nad 

12 t (ul. Foerstrova a ul. Albertova) 

 

 

3. Nevysypané popelnice – ul. Wolkerova (vjezd do bývalých mrazíren) 

 

Parkující automobily znemožňují přístup k přeplněným popelnicím a především 

jejich vyvezení. 

 

 

4. Ostrůvek pro přechod – ul. Albertova x ul. Hněvotínská 

 

Ostrůvek pro přechod občané považují za zcela zbytečný (v místě je podchod) a 

navíc brání plynulosti dopravy v tomto velmi frekventovaném místě. 

Navrhují jeho zrušení v rámci rekonstrukce na ul. Hněvotínské. 

 

      KMČ požaduje stanovisko příslušného odboru MmOl. 

 

 

 

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

 

 

 



KOMISE  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  č. 18    OLOMOUC- ZÁPAD 

                                     
 

Jednání KMČ dne 6. 11. 2017 Stránka 2 
 

 

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 

 

 

1. Čj.: S SMOL 187882 2017 OMAJ Bel 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji části pozemku 

 

KMČ souhlasí 

 

Hlasování                                                                                    10 – 2 – 0 

                                                                                             (pro - zdrž. - proti) 

 

     Kompletní žádost s plánky naleznete v příloze zápisu  
 

 

 

 

Ostatní  

 

1. Vnitroblok a okolí  - ul. Dvořákova  

 

Společenství vlastníků bytových jednotek Dvořákova 22,24,26 (SVBJ) požaduje: 

 opravu kanalizace 

 vydláždění chodníků 

 zřízení parkovacích stání 

 zřízení místa pro popelnice 

 instalaci veřejného osvětlení 

 celkovou úpravu vnitrobloku 

 

Pokud toto nebude řešeno v rámci návrhu Regulačního plánu – 10: sídliště Na 

Vozovce – Dvořákova (projednání je stanoveno na 15. 11. 2017), požaduje KMČ 

nápravu tohoto stavu.  

 

            KMČ podporuje tento požadavek SVBJ  

 

 

2. Chodníky - ul. Krapkova, ul. Palackého 

 

Chodníky u domů: 

 ul. Krapkova 10 – špatně provedené zadláždění po opravě přívodu vody  

 ul. Krapkova 12 – není doposud uveden do řádného stavu po rekonstrukci domu  

 ul. Palackého 23 – není doposud uveden do řádného stavu po rekonstrukci domu 

 

KMČ požaduje nápravu tohoto stavu 
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3. Krátkodobé parkovací místo – ul.Albertova 

 

Společenství vlastníků bytových jednotek Albertova 3 až 3d žádá o vybudování 

krátkodobého parkovacího místa určeného pouze pro přistavení vozidla na ulici 

Albertova před vchodem 3b (příloha zápisu) 

 

          KMČ souhlasí a podporuje tento záměr 

 

Hlasování                                                                                 12 – 0 – 0 

                                                                                             (pro - zdrž. – proti) 

 

4. Bývalé autobusové nádraží (u Tržnice) 

 

KMČ podává návrh na vybudování zastřešení s lavičkami, eventuálně vysazení 

stromů, aby se cestující čekající na svůj autobusový spoj měli kde schovat (před 

deštěm i sluncem) a starší spoluobčané se mohli posadit. 

 

 

 

5. Předseda informoval o: 

 

 plánovaném jednání, které se uskuteční dne 15. 11. 2017 a bude se týkat 

Regulačního plánu 10: sídliště Na Vozovce – Dvořákova 

 

 harmonogramu předkládání požadavků na opravy v roce 2018 a vyzval 

přítomné, aby na příštím jednání KMČ předložili své návrhy 

 

 akci Blahopřání jubilantům, která proběhla dne 30. 10. 2017 a poděkoval všem, 

kteří se na této akci podíleli 

 

 

 

 

 

           Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 4. 12. 2017 v 16:00 hodin. 
 

              Dle záznamu pí. Mankovecké  zpracoval p. Šafránek. 
 

 

 
 

 














