
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 18
Olomouc - západ

Č. 7 / 2022 18. 07. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Bc. Milan Hebelka, MBA, Andrea Aláčová, Mgr. Markéta Šnoblová, Ing. Martin Pospíšil,
Tomáš Černocký, Mgr. Hynek Melichar Ph.D., Ing. Miroslav Marek, Mgr. Tomáš Musil

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Přechod pro chodce přes ulici Krapkova z ulice Růženy Svobodové do parku.

Na základě žádosti řady nájemníků z bytového domu na Krapkově ulici Vás prosím o návrh Vaší komise na
zřízení přechodu pro chodce přes ulici Krapkova z ulice Růženy Svobodové do parku. Ulice je velmi
frekventovaná a nepřehledná a místo pro přecházení je i chodci velmi frekventované. Chodí zde i řada dětí do
školy. Rovněž toto místo využívají i hosté hotelu Flora při návštěvě centra města a obyvatelé bytových domů z
ulice U Místní Dráhy.
Za nájemníky Ing Miloslav Stankuš-správce domu Krapkova 42.

01.2 odstranění usychajícího stromu na křižovatce ul. Grégrova a U místní dráhy a dále prosím o
prověření náhradní výsadby dvou nových stromů v původní pozici, viz letecká mapa z roku
2015, pozemek 334/15 k.ú. Olomouc:

Podnet od Ondřej Kabelka: odstranění usychajícího stromu na křižovatce ul. Grégrova a U místní dráhy a dále
prosím o prověření náhradní výsadby dvou nových stromů v původní pozici, viz letecká mapa z roku 2015,
pozemek 334/15 k.ú. Olomouc:

01.3 Mgr. Dagmar Beníková - zahrádky Hejčín

Dotaz: 
dotazovat, zda máte ve věci týkající se petice ohledně zahrádek v Hejčíně a následného přijatého stanoviska
 Komise pro architekturu a hlavního architekta našeho města, nějaké nové informace.
Jedná se mi o to, zda na této věci nějak s někým, např. s paní ing. Křenkovou z územního plánování,
spolupracujte, či nikoliv. Zda se ve věci vůbec něco děje, či je teď přes léto a zejména po odkladu prodeje
vlastníkem pozemků na dva roky vše úplně v klidu?
V případě, že nemáte aktuální informace, dovoluji si Vás tedy zdvořile tímto požádat o vznesení dotazu na
příslušný odbor města pro získán í odpovědi.
STAV: Komise nemá žádné nové informace a žádá o sdělení aktuální situace hledně zahrádek v Hejčíně 

01.4 Sečení trávy a kvalita trávníků

Neustále se opakují a množí stížnosti na četnost sečí a také na kvalitu travnatých ploch nejen v naší místní
části. Trávníky jsou neudržované, zarostlé plevelem, zanedbaná je rovněž údržba chodníků, kdy plevel do nich
prorůstá a ničí pokládku dlažbou. 
Jak bude město tuto situaci řešit?

01.5 ZMĚNA TERMÍNU SCHŮZE V SRPNU

Nový termín srpnové schůze: 15.8. - 18:00



02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Podnět - chodník Eduarda Hamburgera - Před uzavřením
Starší požadavky
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
Zápis č. 5/2022 ze dne 09. 05. 2022: 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

05 Projednávané záležitosti

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Přechod pro chodce přes ulici Krapkova z ulice Růženy Svobodové do parku.

Na základě požadavku občanů žádáme o projednání možnosti zřízení Přechodu pro chodce přes ulici Krapkova
z ulice Růženy Svobodové do parku.

2 Odstranění usychajícího stromu na křižovatce ul. Grégrova a U místní dráhy a prověření náhradní výsadby dvou
nových stromů v původní pozici,pozemek 334/15 k.ú. Olomouc:

Podnet od Ondřej Kabelka: odstranění usychajícího stromu na křižovatce ul. Grégrova a U místní dráhy a dále
prosím o prověření náhradní výsadby dvou nových stromů v původní pozici, viz letecká mapa z roku 2015,
pozemek 334/15 k.ú. Olomouc:

08 Obecné informace



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 7 / 2022

Datum schválení zápisu: 20. 07. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Milan Hebelka, MBA

Zapsal/a:
Bc. Milan Hebelka, MBA

Ověřil/a:
Andrea Aláčová


