
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 18
Olomouc - západ

Č. 6 / 2022 13. 06. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: zástupce MP

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Údržba a přemístění radaru.

Bude proveden servis a údržba Zařízení pro zobrazování rychlosti, získávání a posílání statistických podkladů
zařízení umístěné v ulici Krapkova, Olomouc S001 Údržba, diagnostika, výměna akumulátoru 1 5 800,00 Kč 5
800,00 BT001 Baterie Panasonic pro ukazatel rychlosti 1 2 980,00 Kč 2 980,00 S0005 Dopravní náklady (nejsou
účtovány) 1 - Kč MEZISOUČET 8 780,00 Kč.
Současně dojde k přemístění radaru a následně bude  instalován na ulici Na Šibeníku , sloup VO č. 4071 (
naproti domu č.32 - za výjezdem z areálu firem) ve směru od restaurace U Anči na ulici Litovelská.

01.2 Sečení trávy - ul. Dvořákova a okolí - Podnět Pavel Hekela

Vyjádření TSMO - seč na díle 20 Třída Svornosti jehož součást je i ulice Dvořákova započala. Bohužel
vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám došlo k posunutí termínu druhé  seče na tomto díle.
Komise a zejména obyvatelé dlouhodobě nejsou spokojeni s koncepcí sečí.

01.3 Setkání jubilantů v úterý 21.6. v 14:00 a v 15:00

V úterý 21.6. v 14:00 a v 15:00 proběhne Setkání Jubilantů v Obřadní síni radnice, za KMČ se zůčastní p.
Vymětal (moderátor) a předseda p. Hebelka.
Účast přislíbil náměstek Otakar Bačák.

01.4 Foersterova - parkoviště před domy č.o. 30-32-34

Odbor dopravy a územního rozvoje MMOl v termínu od 11. 7. 2022 do cca 29. 8. 2022  plánuje realizaci stavby
,,Foersterova - parkoviště před domy č.o. 30-32-34".
Předmětem této akce jsou stavební úpravy stávající příjezdové komunikace včetně vybudování 15 nových
parkovacích míst (13 kolmých a 2 podélná), výměny sloupů VO a předláždění přístupových chodníků ke
vstupům do domu včetně propojení na průběžný chodník v ul. Foerstrova, situace viz příloha.
Stavební práce bude zajišťovat firma Skanska a.s.. -  stavbyvedoucí: Ing. Dohnal, tel.: 737 257 013
Za vykácenou zeleň proběhne na podzim výsadba nových dřevin. Výsadbu zajišťuje odbor městské zeleně.

01.5 Podnět - chodník Eduarda Hamburgera

Za výbor SVJ Eduarda Hamburgera 1212/2, Olomouc se na vás obracíme s následujícím problémem. Jedná se
o rizikové místo na chodníku ve shora uvedené ulici. Směrem k Varšavskému náměstí chodník končí
v nasypaném valu. Následuje kousek travnaté plochy a dětské hřiště. Chodci, zejména rodiče s malými dětmi a
po otevření PENNY Marketu i obyvatelé domů na Varšavském náměstí, musí překonat krátký sráz tvořený



ušlapanou hlínou s kameny, kořeny...V zimním období a po dešti je toto místo nebezpečné a je jen otázkou
času, kdy zde dojde k úrazu.
Obyvatelé žádají, kdyby se město tímto problémem začalo zabývat a rizikové místo vyřešilo.
Ing. Vladimír Horák, Za výbor SVJ Eduarda Hamburgera 1212/2

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
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)  - Předáno
Starší požadavky
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 - Před uzavřením
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
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Chodník v ulici Dvořákova - Před uzavřením
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Karolíny Světlé parkoviště - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce Nemovitá věc: část parc. č. 290/10 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc.
KOMISE NESCHVÁLILA ŽÁDOST - jedná se o nesystémové řešení, nelze vyhovět jednotlivcům i s ohledem na
záměr revitalizace celého vnitrobloku.
Záměr žadatele: Předmětný pozemek se nachází při ulici Albertova. Paní Gabriela Satinová žádá o
prodej předmětné části pozemku za účelem zřízení stání pro parkování dvou osobních automobilu a zřízení
záhonů na ovoce, zeleninu a květiny v blízkosti bytového domu č.p 786 na pozemku parc. č. st. 1223 zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve kterém vlastní bytovou jednotku.

07 Nové požadavky

1 Podnět - chodník Eduarda Hamburgera

Za výbor SVJ Eduarda Hamburgera 1212/2, Olomouc se na vás obracíme s následujícím problémem. Jedná se
o rizikové místo na chodníku ve shora uvedené ulici. Směrem k Varšavskému náměstí chodník končí v
nasypaném valu. Následuje kousek travnaté plochy a dětské hřiště. Chodci, zejména rodiče s malými dětmi a po
otevření PENNY Marketu i obyvatelé domů na Varšavském náměstí, musí překonat krátký sráz tvořený
ušlapanou hlínou s kameny, kořeny...V zimním období a po dešti je toto místo nebezpečné a je jen otázkou
času, kdy zde dojde k úrazu.



Obyvatelé žádají, kdyby se město tímto problémem začalo zabývat a rizikové místo vyřešilo.

08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 21. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Milan Hebelka, MBA

Zapsal/a:
Bc. Milan Hebelka, MBA

Ověřil/a:
Andrea Aláčová


