
Zápis ze schůze KMČ 18 - západ č. 08/2021 

Datum, čas a místo jednání: 9.8. 2021 od 17:00, restaurace STODOLA, Litovelská ul. 

Přítomni: Bc. Milan Hebelka (předseda), Mgr. Markéta Šnoblová, Daniel Řezníček, Andrea 

Aláčová, Mgr. Hynek Melichar, Ph.D, Ing.  Martin Pospíšil, Jiří Vymětal 

Omluveni: Ing. Marek, Tomáš Černocký, M.A., Mgr. Tomáš Musil, Renáta Konečná 

Termín příští schůze: 13.9..2021 dle aktuálních protiepidemiologických nařízení (online, 

prezenčně) 

 

Program: 

 

1) Dětské hřiště u domu na Varšavském náměstí č.6 a pohyb pejsků 
 

Popis stavu: obrátili se na nás občané bydlící na ulici Varšavské náměstí v Olomouci. Vedle 
domu č.6 je hřiště, kde si hrávají děti a místní omladina. Bohužel prý je v okolí i nemálo 
pejskařů, kteří nechávají kálet psy i v prostorách dětského hřiště. Mají požadavek, zda by se s 
tím nedalo něco udělat? Umístit ceduli informující o tom, že jde o dětské hřiště a že je tam 
zákaz venčení psů, častější dohled MPO. 

 
Stanovisko KMČ: KOMISE žádá o umístění odpadkového koše na psí exkrementy, plus cedulky 
o ZÁKAZU VOLNÉHO POHYBU PSŮ  + častější dohled MP. 
 

2) Výsadba letniček - ESTETIZACE 

Popis stavu: Z projektu estetizace byla odsouhlasena výsadba letniček v lokalitě vnitrobloku tř. 
Svornosti – Brandlova – Foerstrova. Konkrétní specifikace zakázky byla odsouhlasena místním 
šetřením dne 20. 5. 2021, a to za účasti zástupců KMČ, odboru městské zeleně a odpadového 
hospodářství, odboru dopravy a územního rozvoje a společnosti Flora. Výsadba dosud není 
realizována a letos už ani NEBUDE. 

Stanovisko KMČ: Po dohodě na OMZOH navrhujeme vyset nějakou podzimní směs květin,     
aby tam letos vůbec něco kvetlo. Navrhujeme letošní budget ESTETIZACE využít na nakup 
směsí letniček již v letošním roce a bohužel vyset až příští rok. 

 

3) Dotazy veřejnosti  

 

Popis stavu: Opakovaně se nám množí stížnosti na neudržovanou zeleň, přerostlé trávy 

(plevele) nejen v záhonech, ale také na chodnících. 

Stanovisko KMČ: KMČ 18 žádá TSMO o pravidelnou údržbu ploch v naší lokalitě. 



4) Setkání jubilantů 

 

KMČ 18 uspořádá setkání jubilantů, ve dvou skupinkách, ale v jednom termínu. Na jaře se 

bohužel setkání nemohlo z epidemiologických důvodů uskutečnit.  

Návrh termínu: čtvrtek 23.9.2021 ve 14:00 a v 15:30 hodin. Byly by to dva obřady, celkem je 

cca 190 jubilantů. 

Organizací pověřen p. Jiří Vymětal.  

Celá akce bude zorganizována dle aktuální epidemiologické situace. 

 

5) Sousedská slavnost 28.8.2021 

Hynek Melichar informoval členy komise o přípravě 2. ročníku „sousedské slavnosti“. 

Komise jednohlasně schválila plnou podporu této akci, předseda Milan Hebelka zajistil veškerá 

povolení k záborům a dopravnímu řešení. 

Komise také přislíbila finanční podporu akce, zejména na zajištění kulturního programu a 

technického zázemí. realizace  

 

 

  

Zápis vyhotovil: Milan Hebelka 

Schválil: Milan Hebelka 

Dne 9.8.2021 


