
Zápis ze schůze KMČ 18 - západ č. 10/2021 

Datum, čas a místo jednání: 4.10.2021 od 18:00, budova MmOl Hynaisova 10 

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

Tomáš Musil, Andrea Aláčová, Ing.  Martin Pospíšil, Ing. Miroslav Marek, Ing. Tomáš 

Černocký, Mgr. Renáta Konečná 

Termín příští schůze: 8.11.2021, 18:00 hodin, Hynaisova 10 

 

Program: 

1) Informace pro veřejnost- sdělení příslušných odborů 
 
Popis stavu:  Obrátili se na nás občané (viz. zápis 08/21), 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 atp.  
 
Stanovisko KMČ: Komise žádá o umístění odpadkového koše na psí exkrementy, cedulky o ZÁKAZU 
VOLNÉHO POHYBU PSŮ, případně častější dohled MP. 
 
odpověď pro KMČ 21.9.2021- přidáme zde roller (psí exkrem.) na stávající koš, nebo zde dámě úplně 
nový koš s Rollerem, dle terénního zjištění dne 23.9.2021; cedule zákaz venčení psů by měla řešit 
paní Štěpánková -oddělení městské zeleně 
Mgr. Radek Homola, odborný referent, MmOl, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství  
 

Popis stavu:  
Dobrý den,  
v příštím týdnu (sdělení ze dne 24.9.2021)započne v lokalitě Polívkova výstavba dětského hřiště. 
Lokalita se nachází v okrajové části obytné zástavby v bezprostřední blízkosti železniční trati, od které 
je oddělena oplocením a hradbou zeleně. Budou provedeny nové dopadové plochy z pryžových 
čtverců a osazeny nové herní prvky se základem. Stávající pískoviště bude ponecháno.  
Na místě tedy budou osazeny následující herní prvky: skluzavková sestava, pružinové houpadlo, nízká 
houpačka a kolotoč – ptačí hnízdo.  
Dodávku prvků bude provádět společnost DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. v termínu 09/2021 – 12/2021.  
Ing. Tereza Kociánová, MmOl, odbor investic 
 

Stanovisko KMČ: KMČ má k dispozici pro zájemce k nahlédnutí mapu a situační plánek s uvedením 

lokality a rozmístěním prvků. Z návrhového výkresu nevyplývá, zda bude řešen i městský mobiliář či 
odpadkové koše- KMČ žádá o sdělení, zda je umístění laviček a nádob na odpad plánováno a 
zajištěno. 
 
 

2) Slavnostní setkání jubilantů na radnici 
 

Popis stavu: Slavnostní setkání jubilantů s doprovodným programem a předáním dárků se 

uskutečnilo v plánovaném termínu 5.10.2021 v obřadním sále olomoucké radnice.  



Stanovisko KMČ: Zástupci KMČ se na slavnostním setkání podíleli organizačně i programově, 

jubilantům předali gratulace i dárky. Těm, kteří se slavnosti nemohli ze zdravotních nebo 

jiných důvodů účastnit, předají členové komise dárky při osobní návštěvě v jejich bydlišti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Projekt estetizace- aktuální stav, čerpání financí 

Popis stavu: momentálně probíhají zemní práce na založení trojúhelníkového záhonu. Na 
dvou záhonech ve vntrobloku je vysazena flora těžko identifikovatelná.. Viz foto. 

Stanovisko KMČ: opakovaně žádáme o vyčíslení doposud vynaložených nákladů a detailní 
rozpis zhotovených/plánovaných prací. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
4) Přemístění mobilního radaru- nová lokalita, zdůvodnění  

Popis stavu: Od veřejnosti přišel podnět k umístění mobilního radaru na ulici Wolkerova, 

mezi tramvajovou zastávku Wolkerova a hotel Comfort Inn.  

Stanovisko KMČ: Momentálně je mobilní radar umístěn na ul. Krapkova. KMČ plně 

podporuje umístění do požadované lokality – bude zařazeno do pořadníku a projednáno 

s Městskou policií. 

 

5) Dotazy veřejnosti 

 

Dobrý den,  
 
bydlím v Olomouci, na Škroupové ulici č.10. Před několika lety byl obnoven chodník na pravé straně / 
odspodu od Polívkové ulici /. 
Na pravé straně zůstal ve velmi  špatném stavu, mezi velkými spárami silně zarůstá. Chtěla jsem se 
zeptat, z jakého důvodu nebyla na této straně provedena též obnova 
a zda je v brzké době plánována. 
 
Děkuji za Vaše vyjádření, s pozdravem 
 
Ivana Vymětalová 
tel. 608 538 572 
 

Stanovisko KMČ:  KMČ žádá příslušný odbor o vyjádření, zda je v uvedeném úseku plánovaná oprava, 

případně úsek zařadí do požadavků na nacenění provedení oprav z rozpočtu „chodníkovného“ 

jednotlivých KMČ v příštím roce. 

 

 

 

Zápis vyhotovila: Andrea Aláčová 

Schválil: Milan Hebelka 

Dne 11.10.2021 


