KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD
Zápis č. 5 /2018
Přítomni: p. Bláha, pí. Brabcová, p. Fürst, pí. Mankovecká, p. Musil, p. Sedláček, p. Svozil,
p. Ševčík, p. Šafránek p. Vymětal
Omluveni: p. Havran, p. Jelínek, pí. Křivánková,
Hosté

: p. Vysloužil (MPO), p. Chladnuch,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Městská policie Olomouc (MPO)
1. Šrafování před vjezdy (ul. Brandlova)
Umístění značek na vozovku je povoleno

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce

Čj.: S SMOL 055951 2017 OMAJ Ind

1.
2.

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci
KMČ souhlasí a doporučuje jako lepší řešení odprodej tohoto pozemku.
Hlasování

10 – 0 – 0
(pro - zdrž. - proti)

Žádost s plánky naleznete v příloze zápisu
Ostatní
1. Označení ulic a čísel domů
Obyvatelé upozorňují, že v městě Olomouci, na mnoha místech, chybí
označení ulic a čísel domů. Žádají nápravu tohoto stavu.
KMČ podporuje tento požadavek a požaduje vyřešení tohoto problému
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2. Poškozený chodník – ul. Růženy Svobodové a roh domu U Místní dráhy
Při realizaci zateplení domu došlo k poškození chodníku i trávníku. KMČ
v únoru letošního roku požadovala uvedení do původního stavu. Doposud
nedošlo k nápravě.

KMČ opětovně požaduje co nejrychlejší nápravu tohoto stavu

Jednání KMČ dne 7. 5. 2018

Stránka 2

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD
3. KMČ požaduje kvalifikovanou odpověď na tento dotaz:
Jak je v městě Olomouci řešeno placení za odvoz tuhého domovního odpadu u osob,
které mají v městě Olomouci nemovitost, ale nemají tu hlášen trvalý pobyt nebo
v městě Olomouci bydlí a nemají tu hlášen trvalý pobyt.
Jedná se především o majitele bytů, kteří pronajímají své nemovitosti k ubytování
studentům a samozřejmě i o samotné studenty, neb tito, zajisté, vytváří nemalé
množství odpadu. Domníváme se, že nám za tyto osoby uniká spousta finančních
prostředků.

Předseda informoval:
-

o změně termínu jednání KMČ 18 v červnu a září tohoto roku (Zastupitelstvo
města Olomouce se sejde ve stejném termínu).
Jednání KMČ 18 se tedy uskuteční dne 11. 6. 2018 a 17. 9. 2018

-

o užití částky 2,7 mil. Kč na opravy komunikací. V oblasti KIMČ 18 bude
provedena oprava ul. Dvořákova (od ul. Na Vozovce po tř. Svornosti)

-

o akci „Blahopřání jubilantům“, která se uskuteční v termínu 23. 5. 2018 od
14:00 hodin na olomoucké radnici.

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 11.

6. 2018 v 16:00 hodin.

Dle záznamu pí. Mankovecké zpracoval p. Šafránek.
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