
Komise městské části Olomouc - západ 

Zápis z jednání KMČ č. 11/2018 

Datum a čas jednání: 7. 1. 2019 od 18:00 

Přítomni: • 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 

Omluven:  --- 

Hosté:  Mgr. Pavel Hekela, náměstek Primátora  

p. Schwanzer – Městká Policie Olomouc 

veřejnost 

 

1. Přivítání a vystoupení hostů  

Mgr. Pavel Hekela, náměstek Primátora - Osobní účastí nás podpořil také náměstek 

primátora pan Pavel Hekela, do jehož kompetencí komise místních částí spadají. Náměstek 

Hekela vyjádřil plnou podporu našemu konání, nabídl maximální otevřenost a zdůraznil 

potřebu naslouchat občanům. 

p. Schwanzer – Městká Policie Olomouc – řešení situace s množstvím odstavených aut 

(vraků) zabírajících místa k parkování a možnostech jejich odstranění. Dále řešena 

situace ohledně špatného parkování. (viz různé). 

 

2 Facebooková stránka KMČ – přestavení a nastaven model fungování. Administrací fcb 

stránky pověřeni předseda Milan Hebelka a Hynek Melichar 

Odkaz zde: https://www.facebook.com/Komise-m%C4%9Bstsk%C3%A9-%C4%8D%C3%A1sti-

Olomouc-z%C3%A1pad-351081749060093/ 

3 Dárkové balíčky jubilantům – rekapitulace roznosu jubilantům 

 

4 Investiční priority      

KOMISE se usnesla monitorovat aktuální potřebu drobných investičních akcí do doby, než 

bude určeno, s jakou částkou mohou KMČ disponovat. 

 

5   Oznámení o vydání Regulačního plánu RP-10 Sídliště NA Vozovce – Dvořákova. 

KOMISE SEZNÁMILA členy a veřejnost s Regulačním plánem. Uvedený regulační plán je 

zveřejněn také způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce města na 

adrese: http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/regulacni-plany. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Komise-m%C4%9Bstsk%C3%A9-%C4%8D%C3%A1sti-Olomouc-z%C3%A1pad-351081749060093/
https://www.facebook.com/Komise-m%C4%9Bstsk%C3%A9-%C4%8D%C3%A1sti-Olomouc-z%C3%A1pad-351081749060093/
http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/regulacni-plany
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6. Rekapitulace požadavků z předchozích období 

 

1. Odstranění lavičky v ul. Na Šibeníku – čeká na vyřešení 

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. 

5. Překážka (ul. Žilinská) Na ulici Žilinské č. 5 – č. 7., jsou nedostatečně zastřižené stromy a 

keře, které zabraňují volnému průchodu po chodníku KMČ požaduje opravu tohoto stavu. 

 

7. Rekapitulace AKTUÁLNÍCH požadavků   

KOMISE OPĚTOVNĚ ŽÁDÁ, aby na další schůzi (4.2.2019) byl přítomen zástupce odboru investic a 

odboru dopravy a poreferoval o chystaných investičních akcích města v městské části 

(koordinace oprav chodníků). Zejména:  

1) Vnitroblok ul. Albertova – zda realizace tohoto záměru byla začlenena do plánu investic na rok 

2019.  

2)   Na Vozovce – plán jednosměrných ulic v této ulici a ulicích přilehlých a plánované snížení 

rychlosti na 30 km/h. 

8 RŮZNÉ   

Komise se zabývala podnětem občanů:  

1) týkající se špatného parkování v okolí ulic M. Pospíšilové a R. Svobodové – MPO 

přislíbila monitoring situace 

2) průjezdnost těžkých nákladních v ulicích Albertova, Foersterova, Hněvotínská, 

Pražská, atd. - MPO přislíbila monitoring situace 

3) neefektivním uklízením sněhu, např. Tř. Míru – p. náměstek Hekela přislíbil předat 

podnět TSMO 

4) žádostí o výměnu povrchu na Tř. Míru – viz příloha 
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Schůze ukončena: 19:15 

 

zapsal: M.Hebelka 

schválil: M. Hebelka  

 

TERMÍN DALŠÍ SCHŮZE: 4.2.2019 v 17:00   

  

Příloha:  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


