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Zápis č. 6 /2018 
  

 

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

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

                  p. Vymětal 

                                              

Omluveni:  pí. Brabcová, 

 

Hosté       : p. Vysloužil (MPO), p. Chladnuch, pí. Peřinová, p. Černík, pí. Černíková,  

                   pí. Štěpánková 

 

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

    

 

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce 

 

 

 

1. Čj.: S SMOL 103348 2018 OMAJ Ind 

 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nebo nájmu nemovité věci 

 

KMČ souhlasí s pronájmem. 

 

 

Hlasování                                                                                    11 – 1 – 0 

                                                                                             (pro - zdrž. - proti) 

 

 

 

2. Čj.: S SMOL 031641 2018 OMAJ Ind 

 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci 

 

KMČ nesouhlasí s prodejem a podporuje stanovisko Společenství vlastníků  jednotek 

pro dům Tř. Svornosti 643/31. Realizací tohoto záměru by došlo ke snížení kvality 

života a bydlení majitelů okolních nemovitostí.  

 

 

 

Hlasování                                                                                    12 – 0 – 0 

                                                                                             (pro - zdrž. - proti) 
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3. Čj.: S SMOL 135569 2018 OMAJ Stu 

 

 

      Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci 

 

KMČ souhlasí.. 

 

Hlasování                                                                                    12 – 0 – 0 

                                                                                             (pro - zdrž. - proti) 

 

 

     Žádosti s plánky naleznete v příloze zápisu 

  

 

Ostatní  

 

1. Lávka přes železniční trať (ul. Na trati x ul. Václavkova) 
Od 15. 6. do 29. 6. 2018 bude probíhat demolice lávky, pak bude stavba 

oplocena a kolaudována.  

 

KMČ, v tomto místě, požaduje volný průchod, provizorní přechod, jež 

umožní obyvatelům této oblasti překonat železniční trať k návštěvě 

sportovních zařízení či zkrátit cestu do centra města, mimo frekventované 

silnice, než dojde k vybudování nového přechodu nebo podchodu. 

 

2. Podnět zástupkyně vlastníků bytových jednotek Tř. Svornosti 161/1 

Zástupkyně vlastníků bytových jednotek na Tř. Svornosti 161/1, Olomouc 

informovala KMČ č. 18  a  o pomoc při řešení odstranění sutin na parcele č. 

425/1, katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc, zapsané na  LV 1362. 

Začátkem dubna 2018 byla stržena stávající dřevěná budova a sutiny nebyly 

odvezeny.  Několik trámů  se opírá o naši cihlovou zídku, která se tlakem, již 

začíná naklánět a cihly se začínají rozestupovat. Na pozemku jsou také 

nezajištěné zbytky plechové střechy, které při silnějším větru mohou ohrožovat 

okolní pozemky a nemovitosti. Jako vlastníky přilehlé parcely č. 200,  Nová 

Ulice v Olomouci, nás současný stav velmi znepokojuje. Pozemek také 

neslouží účelu uvedenému v Katastru nemovitostí, a to je zahrada. 

Majitelé pozemku jsme písemně (5. 6. 2018) vyzvali k odvezení sutin, doposud 

však náprava stavu nenastlala. 

Dále nás znepokojuje nově vytvořené venkovní posezení patřící k restauraci 

Legend, Litovelská 77/7, Olomouc, které se nachází na parcele č. 115, 

katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc.  

Venkovní posezení je umístěné přímo ve vnitrobloku obytných domů, takže 

majitelé sousedních nemovitostí jsou obtěžováni hlukem – hlasitým hovorem 

hostů.  

Dne 8. 6. 2018 23.43 bylo rušení nočního klidu oznámeno na  Městskou 

policii. 

 

KMČ podporuje snahu VBJ a požaduje rychlé řešení tohoto stavu 



KOMISE  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  č. 18    OLOMOUC- ZÁPAD 

                                     
 

Jednání KMČ dne 11. 6. 2018 Stránka 3 
 

 
 

 



KOMISE  MĚSTSKÉ  ČÁSTI  č. 18    OLOMOUC- ZÁPAD 

                                     
 

Jednání KMČ dne 11. 6. 2018 Stránka 4 
 

 

KMČ  

 

Předseda informoval: 

 

- o dopise od sdružení „Naše krásná Olomouc“, týkající se právní subjektivity, 

pravomocí, rozhodování a financí pro Komise městských částí. 

 

KMČ souhlasí a podporuje snahy sdružení Naše krásná Olomouc. 

 

- o veřejném projednání návrhu RP-10 „Sídliště Na Vozovce – Dvořákova, jež se 

uskuteční dne 18. 6. 2018 v 16:00 hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu 

města Olomouce, Hynaisova 10 

 

- o přehledu činností TSMO v měsíci červnu 

 

   

 

  

 

           Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 17. 9. 2018 v 16:00 hodin. 
 

              Dle záznamu pí. Mankovecké  zpracoval p. Šafránek. 














