Komise městské části č. 18 Olomouc - západ
Zápis z jednání KMČ č. 7/2020
Datum, čas a místo jednání: 3. 8. 2020 od 17:00, budova MMOl, Hynaisova 10
Přítomni:

Bc. Milan Hebelka (předseda), Mgr. Markéta Šnoblová, Mgr. Hynek
Melichar, Ph.D., Ing. Miroslav Marek, Mgr. Renata Konečná, Daniel
Řezníček, M.A., Andrea Aláčová, , Mgr. Tomáš Musil, , Ing. Martin Pospíšil

Nepřítomni:

Tomáš Černocký, Mgr. Jiří Vymětal

Hosté:

zástupce městské policie: p. Schwanzer, Kamil a Martina Andree, Sylva
Giacintová

1. Zástupce městské policie (p. Schwanzer)
Paní Andree upozornila přítomného zástupce MP na zvýšenou přítomnost bezdomovců
poblíž železnice v ul. Na Trati, kde mají i stanovat. P. Schwanzer situaci prověří.
Množí se stížnosti na šikmé stání na ul. Litovelská, které neodpovídá předpisům. Situaci je
nutné řešit dopravním značením. Situací by se již měl zabývat ODÚR MMOl.
KMČ 18 žádá Odbor dopravy a územního rozvoje o sdělení, v jaké fázi je řešení situace
s šikmým stáním v rozporu s platnými předpisy na ul. Litovelská.
2. Cenové nabídky estetizace prostranství u sochy T. Štítného (ZŠ Mozartova)
Komise v hlasování per rollam zvolila nejúspornější variantu. Zaslané cenové nabídky jsou
však v různých formátech, KMČ do budoucna žádá o jasnější a jednotnou specifikaci všech
cenových nabídek.
3. Aktuální stav řešení přechodu železnice Na Trati-Václavkova
Přestože uplynula delší doba, nedošlo v záležitosti k žádnému posunu.
KMČ 18 žádá o vyjádření k aktuálnímu stavu řešení otázky přechodu železnice mezi ul. Na
Trati a Václavkova.
4. Návštěva arch. Vaňáče ze Studia Raketoplán – záměr zástavby proluky na ul. Litovelská a
výstavby domu se startovacími byty v ul. Před Lipami
Na srpnovou schůzi KMČ 18 byl pozván arch. Vaňáč z pražského Studia Raketoplán, aby
členům komise a přítomné veřejnosti představil projekt plánované zástavby proluky v ul.
Litovelská polyfunkčním domem a navazující výstavby domu se startovacími byty v ul. Před
Lipami. Arch. Vaňáč se však bohužel na schůzi nedostavil. P. Melichar s ním domluví
náhradní termín na zářijovou či říjnovou schůzi KMČ. Veřejnost je zvána.
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5. Sousedská slavnost aneb Úřední čtvrť žije!
29. 8. od 14:00 proběhne s podporou KMČ 18 na „náměstíčku“ mezi ul. Mozartova, Žilinská a
Litovelská sousedská slavnost s doprovodným programem zaměřená na připomínku bohaté
historie a genia loci tzv. Úřední čtvrti. Součástí bude program pro děti, sousedský stůl, kam může
kdokoliv přinést ukázku svého kulinářského umění, tématický soutěžní kvíz či komentované
prohlídky čtvrti.
Na příslušný odbor byla podána žádost o zábor veřejného prostranství a dočasné uzavření úseků
ul. Žilinská a Mozartova pro automobilovou dopravu.
Na slavnost srdečně zve KMČ 18 a organizátoři Hynek Melichar, Kamil Andree, Štěpán a Kateřina
Havranovi, Sylva Giacintová a Jitka Brabcová.

6. Různé
Žádné podněty.

Schůze ukončena 17:30
Termín další schůze a místo konání: 7. 9. 2020 od 17:00 v místnosti č. 20 (suterén), budova
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.

zapsal: H. Melichar, schválil: M. Hebelka

