
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 18
Olomouc - západ

Č. 16 / 2021 06. 12. 2021 / 12:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Bc. Milan Hebelka, MBA, Andrea Aláčová, Mgr. Markéta Šnoblová, Ing. Martin Pospíšil, Mgr.
Renata Konečná, Daniel Řezníček M.A., Ing. Miroslav Marek, Mgr. Jiří Vymětal, Mgr. Tomáš
Musil

Omluveni: Tomáš Černocký, Mgr. Hynek Melichar Ph.D.

Hosté: p. Velen, p. Kuchta 

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 plánované termíny jednání KMČ v roce 2022

01.2 Změna organizace dopravy v ulici Na Vozovce a přilehlých ulicích

Komise vyjadřuje rozhořčení, že o této akci nebyla komise ani občané dotčených ulic dopředu informováni.

01.3 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města

Nemovitá věc:
Část pozemku parc. č. 318 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc.
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ulici Varšavské náměstí. Manželé Ing. Radovan a Dana
Mikulovi žádají o prodej části pozemku parc. č. 318 ostatní plocha o výměře 24 m2 za účelem
narovnání majetkoprávních vztahů. Na předmětné části pozemku se nachází část stavby č.p.
398, adminis., ve vlastnictví žadatele pana Ing. Radovana Mikuly. Pan Ing. Radovan Mikula
je dále vlastníkem navazujícího pozemku parc. č. st. 1450 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba, č.p. 398, adminis. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc.
Podrobnosti, případně situační plány jsou k nahlédnutí na odboru majetkoprávním MMOl.
Vaše vyjádření, případně stanovisko očekáváme do 28 dnů od doručení tohoto oznámení.
Komise jEDNOMYSLNĚ SCHVÁLILA PRODEJ.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

03.1 Vnitroblok Dvořákova



p. Velen, p. Kuchta - neutěšená situace ve vnitrobloku Dvořákova - nezpevněné komunikace, nedostatek
parkovacích míst, nevzhledná kontejnerová stání, atd. Občané žádají o informaci, zda-li bude projekt
revitalizace realizován, příp. kdy? Část vnitrobloku byla upravena před více než 10 lety a zbývající část je v
původním stavu z 50. let -  zničené komunikace, propadlé obrubníky, zničené travnaté plochy, atd.
Pozn. KMČ 18 zařadila tento projekt mezi prioritní velké investiční akce.

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

05 Projednávané záležitosti

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 S-SMOL/259239/2021/OMAJ/Kr - Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve
vlastnictví statutárního města

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města

Nemovitá věc:
Část pozemku parc. č. 318 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc.
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ulici Varšavské náměstí. Manželé Ing. Radovan a Dana
Mikulovi žádají o prodej části pozemku parc. č. 318 ostatní plocha o výměře 24 m2 za účelem
narovnání majetkoprávních vztahů. Na předmětné části pozemku se nachází část stavby č.p.
398, adminis., ve vlastnictví žadatele pana Ing. Radovana Mikuly. Pan Ing. Radovan Mikula
je dále vlastníkem navazujícího pozemku parc. č. st. 1450 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba, č.p. 398, adminis. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc.
Podrobnosti, případně situační plány jsou k nahlédnutí na odboru majetkoprávním MMOl.
Vaše vyjádření, případně stanovisko očekáváme do 28 dnů od doručení tohoto oznámení.
Komise jEDNOMYSLNĚ SCHVÁLILA PRODEJ.

07 Nové požadavky

1 Změna organizace dopravy v ulici Na Vozovce a přilehlých ulicích

...Komise vyjadřuje rozhořčení, že o této akci nebyla komise ani občané dotčených ulic dopředu informováni.
Komise DŮRAZNĚ ŽÁDÁ, by byla o podobných zásadních změnách informována a mohla tyto informace předat
občanům.

08 Obecné informace

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 16 / 2021

Zapsal/a:
Bc. Milan Hebelka, MBA

Ověřil/a:
Andrea Aláčová


