
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 18
Olomouc - západ

Č. 5 / 2022 09. 05. 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. Jiří Vymětal, Mgr. Tomáš Musil

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Setkání jubilantů

Setkání jubilantů z KMČ 18 proběhne v úterý 21. 6. 2022 - 14:00 a 15:00 hodin. 
Uspořádáme setkání jubilantů jako obvykle, ale místo dárkových balíčků zajistíme dárkové stravenky v hodnotě
150,- kč s blahopřáním a růže. Jubilantům, kteří se nedostaví bychom poté blahopřání i s poukázkou poslali s
průvodním dopisem s podpisem předsedy.

01.2 URGENCE - Ing. Jílek Jan - rekonstrukci (případně sbourání) stříšky. Jedná se o stříšku, která
stoji na pozemku p.č. 278 v k.ú. Nová Ulice. Stříška se nachází mezi domy Na vozovce 39,41
(p.č.1076/1 a 1076/2) a Foerstova 12, 14, 16 (1077/1, 1077/2 1077/3) 

v příloze Vám zasílám podklady k rekonstrukci (pžípadně sbourání) stříšky. Jedná se o stříšku, která stoji na
pozemku p.č. 278 v k.ú. Nová Ulice. Stříška se nachází mezi domy Na vozovce 39,41 (p.č.1076/1 a 1076/2) a
Foerstova 12, 14, 16 (1077/1, 1077/2 1077/3) vše v k.ú. Nová Ulice. Jedná se o stříšku, která v dřívějších
dobách byla nad malými přístřešky na popelnice. Oba domy již malé přístřešky odstranily na své náklady při
provádění revitalizace ( zateplení) domů. Z důvodu, že uvedená stříška stojí na pozemku, který je v majetku
Města Olomouc požadujeme, aby došlo k jeho opravě ze strany majitele pozemku dle občanského zákoníku: -
oba domy jsou nově zateplené a voda na jednotlivých koncích teče na nové omítky- je potřeba zvýšit hrany na
koncích, tak aby voda nepřetékala- současně je potřeba zrekonstruovat všechny svody a zajistit jejich
bezproblémový odtok (předpokládám, že svody a odtok do kanalizace budou nefunkční a ucpané)- plech na
vrchu vyměnit a vyspádovat k funkčním svodům- další varianta je sbourání stříky, ale to je asi nereálné V příloze
zasílám katastrální mapu, ortofotomapu, fotografie, email s pí Brázdovou. Z počátku probíhala neúspěšná
komunikace s majetkoprávním odborem. Následovala komunikace s paní Brázdovou - viz email, následně s ní
několik telefonátů a v září 2020 i setkání na místě samém. Vždy mi bylo řečeno, že se pokusí rekonstrukci dát
do plánu investic, ale zatím o ničem nevím. Paní Brázdová již na Magistrátu nepracuje.
Email zde:
Dobrý den, pane Jílku, 
na základě Vaší žádosti ze dne 26. 11. 2018, která se mimo jiné týkala požadavku na opravu střechy pergoly na
pozemcích parc. č. 1076/2 a 1077/3 v k. ú. Nová Ulice Vám sdělujeme, že oprava této pergoly je plánována na
1. pololetí roku 2019. Výběrové řízení na její opravu bude provedeno cca v měsíci březnu 2018. Přeji Vám
krásný den. Vladimíra Brázdová, odbor majetkoprávní.
 Obdobné stříšky byly projednávány na zasedání rady Města Olomouc dne 14.6.2021. V případě potřeby mě
kontaktujte.  Děkuji Za SVJ Na vozovce 39,41 - Nová Ulice Ing. Jílek JanNa vozovce 41779 00  Olomouc tel:
728 872 217

01.3 čerpání finančních prostředků

čerpání peněz z rozpočtu našeho oddělení pro KMČ č. 18:
Estetizace (300.000,-)
25.1.2022 vystavena objednávka pro TSMO na dofinancování chodníku Dvořákova II              



                                                           14.000,-
14.3.2022 vystavena objednávka pro VFO na výsadbu letničkových záhonů vnitroblok Svornosti - Žilinská -
Brandlova                 64.110,-
T.j. z estetizace vyčerpáno 78.110,-, zůstatek 221.890,- budeme financovat akci ,,chodník Resslova"
Provozní peníze (115.000,-)
18.3.2022 vystavena objednávka pro TSMO na opravu výtluků a vpustí ve vnitrobloku Dvořákova                  
63.500,-
14.3.2022 vystavena objednávka pro Aertonic na přemístění radaru                                                                 
3.000,-
T.j. z ,,provozu" vyčerpáno 66.500,-, zůstatek 48.500,-
Takže, pokud chce komise dělat akci ,,chodník Resslova" za cca 251.000,-, šlo by to 222.000,- z estetizace a
zbývajících 29.000,- z ,,provozu", kde by pak byl zůstatek 19.500,-.
 

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Chodník v ulici Dvořákova - V realizaci
Karolíny Světlé parkoviště - Před uzavřením
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
Zápis č. 3/2022 ze dne 14. 03. 2022: Zastávka MHD na Šibeníku - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 URGENCE - Ing. Jílek Jan - rekonstrukci (případně sbourání) stříšky. Jedná se o stříšku, která stoji na pozemku
p.č. 278 v k.ú. Nová Ulice. Stříška se nachází mezi domy Na vozovce 39,41 (p.č.1076/1 a 1076/2) a Foerstova
12, 14, 16 (1077/1, 1077/2 1077/3) 

Viz bod 1.2

08 Obecné informace



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Datum schválení zápisu: 16. 05. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Milan Hebelka, MBA

Zapsal/a:
Bc. Milan Hebelka, MBA

Ověřil/a:
Andrea Aláčová


