
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 18
Olomouc - západ

Č. 4 / 2022 04. 04. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: p. Zelný

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Chodníkovné

Komise schválila CN na opravu chodníku v části ulice Resslova.
Orientační náklady na opravy komunikací VAR III. místní část Olomouc západ. Na základě místního šetření a
naší poptávky jsme obdrželi tuto CN.
6/ Lokalita chodník ul. Resslova I. část od č. 24 za vchod č. 22. viz příloha Cena
celkem............................................................................... 250 617,14 Kč - - hlasováno PRO - 8 lidí 
 
Celkové náklady jsou včetně DPH ve výši 21%. V
Dodací lhůta: během roku 2022 v závislosti na klimatických podmínkách a dohody.
Financováno z Estetizace - k dispozici zůstatek cca 222 tis. Kč.

01.2 Estetizace 2022 -  letničky - vnitroblok

Diskuse nad aktuálním stavem estetizace - konkrétně výsevu letniček, již založen záhon, včetně hrazení

01.3 Karolíny Světlé parkoviště

V ulici Karolíny Světlé, v místě křížení ulic Krapkovy a Karolíny Světlé, viz. příloha, byly umístěny zábrany na
parkovacích místech. Komise žádá o prověření, zda bylo postupováno dle zákona a zda smlouva o prodeji
uvedeného pozemku obsahuje věcné břemeno na chodník mezi parkovacími místy a objektem samotným.

01.4 Chodník v ulici Dvořákova

Komise žádá o prověření stavu chodníku v ul. Dvořákova - od ul. Žilinská po tř. Svornosti. V daném úseku je
chodník ve velmi neutěšeném (spíše havarijním) stavu, který je zapříčiněn stavebními pracemi před nově
budovanými domy a také z důvodu pokládky kabeláže v loňské roce - v místech výkopu se již chodník propadá.
Komise žádá o vyjádření, zda byl chodník po skončení záboru někým převzat, případně kdy a kým.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů



04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Zastávka MHD na Šibeníku - Předáno
Starší požadavky
Zápis č. 16/2021 ze dne 06. 12. 2021: Změna organizace dopravy v ulici Na Vozovce a přilehlých ulicích - V
realizaci
Zápis č. 1/2022 ze dne 10. 01. 2022: Projednání projektu "Koleje Kašparova" v KOMISI PRO ARCHITEKTURU -
Před uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Sáček na psí exkrementy - ul. MOZARTOVA - V realizaci
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Vnitroblok ALBERTOVA - Předáno
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Koleje Kašparova - Předáno
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Vnitroblok Dvořákova - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Chodník v ulici Dvořákova

Komise žádá o prověření stavu chodníku v ul. Dvořákova - od ul. Žilinská po tř. Svornosti. V daném úseku je
chodník ve velmi neutěšeném (spíše havarijním) stavu, který je zapříčiněn stavebními pracemi před nově
budovanými domy a také z důvodu pokládky kabeláže v loňské roce - v místech výkopu se již chodník propadá.
Komise žádá o vyjádření, zda byl chodník po skončení záboru/ změny užívání někým převzat, případně kdy a
kým.

2 Karolíny Světlé parkoviště

V ulici Karolíny Světlé, v místě křížení ulic Krapkovy a Karolíny Světlé, viz. příloha, byly umístěny zábrany na
parkovacích místech. Komise žádá o prověření, zda bylo postupováno v souladu se zákonem a zda smlouva o
prodeji uvedeného pozemku obsahuje věcné břemeno na chodník mezi parkovacími místy a objektem
samotným.

08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 4 / 2022

Datum schválení zápisu: 21. 04. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Milan Hebelka, MBA

Zapsal/a:
Bc. Milan Hebelka, MBA

Ověřil/a:
Andrea Aláčová


