
Zápis z jednání KMČ č. 04/2021 

Datum, čas a místo jednání: 12. 04. 2021 od 17:00, ON-LINE 

Přítomni: Bc. Milan Hebelka (předseda), Mgr. Markéta Šnoblová, Mgr. Renata 
Konečná, Daniel Řezníček, M.A., Mgr. Tomáš Musil, , Tomáš Černocký, 
Andrea Aláčová, Ing. Miroslav Marek,  

Omluveni:    Mgr. Hynek Melichar, Ph.D, , Mgr. Jiří Vymětal,  

Nepřítomni:                     Ing.  Martin Pospíšil 

 

1.Podnět pana Hekely:  

Opakované stížnosti na skládku na rohu ulic Resslova x Mozartova, pan Hekela poslal stížnost, 

dlouhodobě se zde hromadí odpad, komisi je tato situace dlouhodobě známa a snaží se o nápravu ... 

Dle pana Hekely zde není jiného řešení, pouze podzemní kontejnery, žádost šla na odbor místního 

hospodářství. Návrh řešení je zrušení velkých kontejnerů a přidělení menších nádob na tříděný odpad 

okolním domům. 

 

 

... pí. Aláčová se vyjádřila k situaci v místě, neboť bydlí nedaleko. Popsala stále se opakující 

bezvýchodnou situaci, upozornila na skutečnost, že ne všechny domy mají prostor na 

umístění těchto 240 l nádob  

... p. Hebelka navrhl hlasování o podporře rozmístění 240 l nádob do okolních domů tam, kde 

je to logisticky možné. 

... Komise podporuje rozmístění samostatných nádob na tříděný odpad do okolních  domů 

tam, kde o to nájemníci mají zájem 

2. Kácení zeleně na ulici Wolkerova  – nabídli jsme prostory pro náhradní výsadbu ve vnitrobloku ulic 

tř. Svornosti, Brandlova a žilinská 

3. MUDr. Sovják - dotaz na přejíždění městského chodníku na ulici Resslova z důvodu umístění 

kontejneru ... komise doporučuje obrátit se na stavební odbor, Ing. Nantl – Vydá speciální povolení 

o používání chodníku 



4.  Parkování v křižovatce Sobieského x Na Šibeníku ... díky monitoringu MP se situace s parkováním 

v křižovatce zlepšila 

      - Připomínky z podnětů občanů k parkování Na Šibeníku po vybudování ostrůvku a přechodu 

poblíž ulice Pod Lipami ... dopravní značení (vyznačená plná čára) je nevýrazné, občané přišli o cca 7 

parkovacích míst, jsou nespokojeni, nemají kde parkovat  

5. Pan Kment - dotaz ohledně osazení plácku na Varšavském náměstí fotbalovými brankami, které 

chce sám zakoupit .... vyjádření komise: Je potřeba umístit pouze mobilní branky, jinak je nutné 

schválení kvůli bezpečnosti. Doporučujeme se obrátit na příslušný odbor, zřejmě městské zeleně. 

6. Estetizace: žádná změna 

7. Nacenění  opravy chodníků …. Dořešit nacenění Svornosti x Resslova, Ressslova x Mozartova) 

8. Řešení poškozených chodníků z minula - řešil T. Musil ... 

     a) Poškozený chodník K. Světlé 3-5 byl do 2 dnů TS opraveno díky urgenci 

9. parkovací stání u Zásilkovny na Litovelské – parkovací stání jsou řádně stanovena, byl vznesen 

dotaz na ODUR MMOl... vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o pozemní komunikaci II. třídy, která 

není ve vlastnictví SMOl, nelze ze strany posledně uvedeného subjektu vznik předmětných 

parkovacích míst ovlivnit.  

10.  Podélné stání na ul. Litovelské mezi sochou a holičstvím by mělo být do června MP vyřešené 

značením  

11. Možnost zbudování podzemních kontejnerových boxů … podnět pana. Lešanského, který žádá 

vybudování podzemních kontejnerů na ulici Štítného, komise tento návrh podporuje …. vyjádření 

příslušného odboru zní: Pokud se bude plánovat další výstavba, bude snaha o zohlednění 

požadavků komise... 

12. Dotaz ohledně výstavby úrovňového přechodu ze strany MMOl dosud bez odezvy :( 

13. Ostatní, různé – bez púřipomínek 

 

Další schůze KMČ 3.5.2021 v 17:00 s ohledem na vládní nařízení. 

 

Zapsala: Mgr. Renata Konečná,12.4.2021 

Schválil: Milan Hebelka, 12.4.2021 


