
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �.17-Olomouc-st�ed 
 

Zápis z  jednání 
 

3.12.2007 
 

I.Zahájení 
 Pravidelné jednání KM� 17 se konalo v 16.30 hod., dne 3.12.2007 v zasedací 
místnosti v prvním pat�e domu U Zlatého jelena. 
 

II.Prezence 
P�edseda zahájil jednání p�ivítáním p�ítomných a návrhem programu jednání. 
P�ítomni: viz prezen�ní listinu.(p�edseda, 7 �len�, zástupce MPO) 
 

III.Schválení zápisu z minulého jednání 
P�edseda p�e�etl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v p�e�teném zn�ní. 
pro-8  proti-0  zdržel se-0 
 

IV.Otev�ené body 
a) Prodej parcely �.109/1; garáž, nádvo�í a zastav�ná plocha 

 Na základ� zjišt�ných skute�ností (pozemek se nachází poblíž �eky 
Moravy, soub�žn� se Šantovou ulicí) se KM� �. 17 rozhodla tento zám�r 
n e p o d p o � i t. Pozemek se totiž nachází v oblasti, která bude 
upravována v rámci dalších fází protipovod�ových opat�ení. Dále je 
možné, že by SmOl muselo v budoucnu vynaložit nemalé finan�ní prost�edky 
na zp�tný odkup pozemku, aby mohla být uskute�n�na výstavba 
protipovod�ových opat�ení. 
pro – 8                   proti -0                        zdržel se -0 

b) Prodej parcely 54/1; zahrada domu �.p. 2 v ulici U Hradeb 
 Vlastník domu chce odkoupit tuto parcelu za ú�elem zbudování zahrady. 
KM� �. 17 provedla šet�ení na míst� a zjistila následující skute�nosti: daná 
parcela náleží k domu v ulici U Hradeb �.p. 4, ne tedy k domu �.p. 2, dále pak 
na p�edm�tnou parcelu existuje možnost p�ístupu i z okolních dom�. KM� �. 
17 doporu�uje prodej této parcely, ale pokládá za d�ležité nejprve se 
dotázat standardním postupem SmOl vlastník� okolních nemovitostí, zda  
s prodejem souhlasí. 
pro – 7                 proti – 1                        zdržel se -0 
 

V. Nová záležitost 
a) Došlá pošta 

 V mezidobí došlo na KM� celkem 25 Rozhodnutí a 6 Povolení, jež KM� 
�.17 bere na v�domí. 
 

 b) KM� �. 17 obdržela zápis z jednání odbor� magistrátu, kde se 
projednávaly plánované bezbariérové úpravy komunikací pro r.2008/9. 

 
c)   Žádost firmy Sekom (Senia) o povolení pronájmu parcel  m�sta pro 
umíst�ní reklamních  za�ízení typu „midiboard“     v okolí  ulice Polská.           



 KM� �. 17 na základ� vyjád�ení Dopravního inspektorátu Policie �R v 
Olomouci s o u h l a s í  s pronájmem �ásti parcel �. 124/7,125/2 a 
125/3souhlasí s instalací t�chto reklamních ploch, maximáln� však na 
dobu 5 let s možností dalšího prodloužení. Zárove� pak je nutné vymezit 
si možnost tyto plochy zrušit v p�ípad� nutnosti upravit dopravní zna�ení 
v dané oblasti. 
Pro – 8             proti -0                                    zdržel se - 0 

d) Žádost firem ART 247 P�erov a EURO AWK o instalaci billboard� za 
plotem areálu Lokomotivy Olomouc v oblasti t�. Svobody. KM� �. 17 s 
pronájmem pozemku m�sta n e s o u h l a s í s ohledem na plánovanou 
budoucí rekonstrukci oplocení a brány v této oblasti a s nevyjasn�nými  
budoucími vztahy (viz MAJ-PR/513/2001 a SmOl/Maj/22/620/2006) 
pro – 8  proti – 0  zdržel se – 0 

 
VI. R�zné, diskuze 

a) KM� �. 17 bere na v�domí zprávu pí. Svetkové týkající se kolaudace mostu u 
plynárny a rekonstrukcí v oblasti ulice Wittgensteinova 

b) P�edseda informoval KM� �. 17 o zamítnutí žádosti firmy SEKNE o rozší�ení 
plochy pro parkování na Žerotínov� nám�stí. Dále informoval i o rozdílných 
stanoviscích  r�zných odbor� magistrátu m�sta Olomouce v této v�ci. 

c) KM� �. 17 obdržela nabídku Unie pro �eku Moravu na dvoudenní akci ve 
Slu�ákov�, která má za cíl seznámit ú�astníky s �ekou Moravou v okolí m�sta 
Olomouce,�lenové KM� jsou zváni k ú�asti. 

d) Pí. Lazor�áková informovala komisi o výsledcích p�sobení KM� �. 17 
v souvislosti s Agendou jubilant�. Celkem bylo naší komisí v roce 2007 
navštíveno a obdarováno 122 jubilant� (33, 33, 32 a 24 v jednotlivých 
�tvrtletích). Tuto zprávu bere KM� �. 17 na v�domí a všem jubilant�m p�eje 
hodn� zdraví do dalších let. 

e) P�edseda KM� informoval o snaze zajistit  v r. 2008 besedu s právníkem 
SmOl o možnostech magistrátu v regulaci hluku  p�i provozu p�edzahrádek. 

VII. Ukon�ení 
   P�íští jednání KM� 17 Olomouc-st�ed se bude konat dle plánu práce v pond�lí     

                 dne 7.1.2008  od  16.30  v zaseda�ce  odboru školství Dolní nám.1. 
 
 
 
KM� �. 17 p�eje všem svým spoluob�an�m klidné prožití svátk� váno�ních 

a hodn� zdraví, lásky a porozum�ní v novém roce. 
 

 

Zapsal:  Zden�k �ernohouz 

                                                                 V Olomouci  10.12.2007 

Schválil p�edseda KM� 17: Ing Josef Kalman 

 

 
 



 


