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Zápis č. 12 /2017 
  

 

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

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

                  p. Vymětal 

                                      

Omluveni:   

  

Hosté       : MPO, p. Chladnuch. p. Švarc, zástupci Společenství vlastníků bytových jednotek   

                  (SVBJ)  z okolí Výstaviště Flóra (ul. Zamenhofova, ul. U Botanické zahrady, ul.  

                  Wolkerova, ul. Polská) 

 

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

    

Městská policie Olomouc (MPO)  

 

1. Řešení situace - ulice Štítného 

 

Z důvodu rekonstrukce domu, je znemožněn průchod po chodníku a chodci jsou 

nuceni vstupovat přímo do vozovky, čímž vznikají nebezpečné situace. 

 

2. Kanály a pařez – ul. Dvořákova 

 

Upozorňujeme na nebezpečnou situaci u podchodu (ul. Dvořákova), kde jsou 

přímo v chodníku vystouplé kanály a ponechaný vysoký pařez – to představuje pro 

chodce značné bezpečnostní riziko. 

 

KMČ požaduje nápravu tohoto stavu 

 

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

 

 

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 

 

 

1. Čj.: S SMOL 261466 2017 OMAJ Cih 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k udělení souhlasu s umístěním stavby 

 

KMČ souhlasí 

 

Hlasování                                                                                    12 – 0 – 0 

                                                                                             (pro - zdrž. - proti) 

 

     Kompletní žádost s plánky naleznete v příloze zápisu  
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Ostatní  

 

Zástupci SVBJ z okolí výstaviště Flóra požádali  KMČ 18  o pomoc při řešení 

problémů: 

 

a) Rušení nočního klidu z důvodů různých společenských akcí a hudební produkce. 

 

Obyvatelé jsou rušeni hlukem až do ranních hodin. Jelikož ani přivolaná hlídka 

policie nedokázala sjednat nápravu, obrací se na KMČ 18, aby při řešení tohoto 

problému pomohla tak, aby se v budoucnu předešlo podobným problémům. 

 

b) Záměr nové výstavby v areálu Výstaviště Flóra Olomouc a okolí 

 

Zástupci SVBJ z okolí Výstaviště Flóra Olomouc vyjádřili zděšení, obavy a 

nesouhlas s navrhovaným řešením, které bylo prezentováno na veřejném 

projednání. Vadí jim výstavba další obrovské budovy, zprůjezdnění úseku ul. 

Zamenhofova – U botanické zahrady – Polská a především postrádají stanoviska 

k dopadům na životní prostředí. 

 

c) Dohoda o krátkodobém parkování (z důvodu naložení, vyložení..) za 

administrativní budovou Výstaviště Flóra a.s. není dodržována. 

 

 

                KMČ podporuje snahu SVBJ o sjednání nápravy a požaduje stanovisko a  

                návrh možného řešení od představenstva Výstaviště Flóra a.s.  

 

 

Připomenutí 

 

Pan Švarc zdůraznil  řešení požadavků z minulého zápisu z jednání KMČ 18: 

 

- Záliv (ul. Albertova) pro krátkodobé stání 

- Dvorní trakt (ul. Albertova, ul. Wolkerova)  

- Řešení dopravní situace (ul. M. Pospíšilové, ul. Růženy Svobodové)  

 

Předseda informoval o: 
 

- požadavcích na opravy na rok 2018 (zašle přesnou mapku, s vyznačenými úseky k 

opravě 

 

- termínech jednání KMČ 18 v roce 2018  

 

 

 

           Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 8. 1. 2018 v 16:00 hodin. 
 

              Dle záznamu pí. Mankovecké  zpracoval p. Šafránek. 






















