Komise městské části Olomouc - západ
Zápis z jednání KMČ č. 11/2018
Datum a čas jednání: 11. 12. 2018 od 17:00
Přítomni:

•

Omluven:
Host:

Bc. Milan Hebelka (předseda), Mgr. Janka Křivánková, Mgr. Markéta
Šnoblová, Ing. Martin Pospíšil, Mgr. Renata Konečná, Tomáš Černocký,
Daniel Řezníček, Mgr. Hynek Melichar, Ph.D., Ing. Miroslav Marek, Mgr. Jiří
Vymětal
Ing. Tomáš Navrátil
Pan Chladnuch

1. Přivítání a představení
Komise se poprvé sešla v novém složení po komunálních volbách. Představení předsedy M.
Hebelky a dalších členů komise.
2. Facebooková stránka KMČ
Komise schválila návrh předsedy M. Hebelky zřídit stránku KMČ Olomouc-západ na
Facebooku. Úkolem byl pověřen H. Melichar.
3. Dárkové balíčky jubilantům
Komise se usnesla, že její předseda M. Hebelka po dohodě s J. Vymětalem zařídí plán
distribuce dárkových balíčků (celkem 43 ks) jubilantům v rámci městské části, kteří se
osobně nedostavili na slavnostní obřad. Balíčky budou k vyzvednutí na Dvořákově 3
v kanceláři M. Hebelky. Jednotlivý členové komise zajistí distribuci jubilantům, dle
přidělených ulic.
4. Rozdělení jednotlivých ulic
Komise se usnesla na rozdělení jednotlivých ulic a určení kompetencí za jednotlivé ulice
všech členů KMČ. Seznam bude vyvěšen na webové stránky.
5. Odstranění lavičky v ul. Na Šibeníku
Komise schválila občanský podnět (viz dopis v příloze) odstranit lavičku po přesunuté
zastávce MHD v ulici Na Šibeníku. Lavička se nachází před domem Na Šibeníku 48.
Viz foto a přiložená žádost.
6. Investiční priority
D. Řezníček vznesl požadavek, aby byl na příští schůzi přítomen zástupce odboru investic a
poreferoval o chystaných investičních akcích města v městské části (koordinace oprav
chodníků).
7. Termíny schůzí v roce 2019
Komise se usnesla na termínu schůzí v příštím roce, kterým bylo stanoveno vždy první
pondělí v měsíci od 17:00.
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Termíny schůzí v roce 2019: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11. a
2. 12
8. Rekapitulace požadavků z předchozích období

1. Propadlé kanály (ul. Krapkova)
V místě vjezdu z ul. Litovelské do ul. Krapkovy jsou propadlé kanálky, přímo ve vozovce
- opraveno
2. Úprava chodníku (ul. Krapkova)
Vlivem vzrostlých kořenů stromu došlo na ul. Krapkova, před hotelem Flora, k zvednutí
dlaždic a tím vytvoření značné nerovnosti v chodníku - OSMK stav prověří. KMČ požaduje
opravu tohoto stavu.
3. Zanesené kanály (zastávka u pavilonu Flora)
Urgujeme tímto požadavek na vyčištění kanálů u zastávky u pavilonu Flory Olomouc požadavek na opravu byl zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s. KMČ požaduje opravu
tohoto stavu.
4. Úprava chodníků (ul. Mozartova)
Na ulici Mozartova č. 61 a č. 67, byl vybudován nový chodník. Dochází k zvětšování spár
dlaždic a celkově se chodník začíná uvolňovat. (foto je v zápisu) - OSMK stav prověří.
KMČ požaduje opravu tohoto stavu.

9. Rekapitulace AKTUÁLNÍCH požadavků
Požadujeme, aby na další schůzi (7.1.2019) byl přítomen zástupce odboru investic a poreferoval
o chystaných investičních akcích města v městské části (koordinace oprav chodníků).

Schůze ukončena: 18:15

zapsal: H. Melichar,
schválil: M. Hebelka
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Příloha:

