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Zápis č. 4 /2018 
  

 

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

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

                                              

Omluveni:  p. Vymětal 

 

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

 

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

    

Městská policie Olomouc (MPO)  

 

 

1. Šrafování před vjezdy (ul. Brandlova) 

 

MPO prověří, zda se jedná o oficiální a povolené umístění značek na vozovku 

 

2. Nevhodné parkování (ul. Polívkova) 

 

Již několikrát došlo k tomu, že zde parkuje automobil přes celou noc ve druhé 

řadě. 

 

MPO prověří situaci a podá informaci na příštím jednání KMČ 

 

3. Nevhodné parkování (ul. Škrétova x ul. Tř. Míru) 

 

Opětovně parkují vozidla přímo na hranici křižovatky, čímž znemožňují bezpečný 

výjezd a tím vytváří nemalé bezpečnostní riziko. 

 

                   MPO  se na tento nešvar zaměří a na příštím jednání KMČ podá zprávu 

 

 

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 

 

 

1. Čj.: S SMOL 247590 2017 OMAJ Mic 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí 

 

KMČ souhlasí  

 

Hlasování                                                                                    8 – 3 – 1 

                                                                                             (pro - zdrž. - proti) 

 

 

     Kompletní žádost s plánky naleznete v příloze zápisu  
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Ostatní  

 

1. Zanesené kanálové vpusti (tramvajová zastávka Výstaviště Flóra) 

 

    Opětovně upozorňujeme na základě podnětu občanů na zanesené kanálové   

    vpusti u tramvajové zastávky Výstaviště Flóra. 

 

     KMČ požaduje nápravu tohoto stavu 

 

2. Označení ulice cedulkou (ul. B. Němcové) 

 

Již poněkolikáté žádají obyvatelé označení ulice B. Němcové cedulkou. 

 

KMČ požaduje vyřešení tohoto požadavku 

 

3. Vyježděné koleje ve vozovce (ul. Na Šibeníku) 

 

U zastávky autobusu „ Na Šibeníku“, přímo u domu Na Šibeníku 6, jsou 

vyježděny koleje, kde se při dešti shromažďuje voda, která díky vyjetým 

kolejím neodtéká do kanalizace. 

Projíždějící automobily i přijíždějící autobusy ohrožují vystřikující vodou 

chodce a čekající cestující. 

 

KMČ požaduje co nejrychlejší nápravu tohoto stavu 

 

 

Předseda informoval: 

 

- o zkušebním provozu tramvajové linky „ U“ 

 

- o obecně závazné vyhlášce č. 9/2017 o nočním klidu, ve znění obecně prospěšné 

vyhlášky č. 1/2018 

 

- o plánovaných sběrových sobotách a plánovaných akcích TSMO 

 

- o požadavku na úpravu schodů (ul. Wolkerova) –  firma provede v rámci 

reklamace opravu v jarním období. KMČ tuto opravu již urgovala. 

   

 

 

 

 

 

 

           Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 7. 5. 2018 v 16:00 hodin. 
 

              Dle záznamu pí. Mankovecké  zpracoval p. Šafránek. 










