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

 
Zápis z jednání 

 
7.1.2008 

 
I.Zahájení 

 Pravidelné jednání KM� 17 se konalo dne 7.1.2008 od 16.30 hod. 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, 8 �len�, zástupce P�R) 
 

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) KM� �. 17 obdržela žádost o stanovisko  ve v�ci pronájmu �ásti parcel 
�.124/7,125/2 a 125/3 pro instalaci reklamních za�ízení v okolí ul.Polská. 
KM� 17 vydala kladné stanovisko k této akci již na prosinc.zasedání 
a nyní je znovu  p o t v r z u j e . 
 

V. Nová záležitost 
a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KM� celkem 20 Rozhodnutí a 7 Povolení, jež KM� �.17 
bere na v�domí. 

b) Žádost o odkoupení �ásti parc.�. 85/32 o ploše 9 m2 u domu �.orient. 25 na  
ulici Dobrovského. KM� 17 tuto žádost  n e p o d p o r u j e   a to s ohledem 
na blízkost jiných parkovacích ploch. Zárove� KM� �. 17 p�ihlížela k 
plánované likvidaci neoprávn�n� zbudovaných stání v této lokalit�. Nep�ipadne 
nám tudíž logické v této lokalit� další stání z�izovat. 

c) KM� �. 17 žádá Technické služby m�sta Olomouce o opravu chodníku na 
rohu p�ed budovou Okresní knihovny (roh t�. 1. máje a Nám�stí republiky) 

 
VI. Úkoly 

a) KM� �. 17 pov��uje pana Teichmana, aby se v zastoupení KM� 17 
ú�astnil jednání o chystané rekonstrukci t�. 1. máje. 

 
VII.R�zné, diskuze 

a) KM� �. 17 obdržela výro�ní zprávu m�sta Olomouce a Atlas 
KM�. KM� �. 17 považuje oba materiály za zda�ilé. Pro �leny KM� budou nadále 
p�ipraveny k nahlédnutí v zasedací místnosti. 
b) P�edseda apeloval na �leny komise, aby dávali podn�ty k opravám 

chodník� a komunikací, pokud ve svém okolí zpozorují v tomto sm�ru  n�jaké 
nedostatky.. Tyto podn�ty lze podávat p�es KM� 17  nebo p�ímo na odbor 



dopravy SmOl. V p�ípad� neodkladného zásahu(nebezpe�í úrazu) lze též na 
Technické služby Olomouc. 

c) KM� �.17 prodiskutovala možnost uspo�ádat zábavnou akci nebo 
posezení s hudbou pro d�chodce, speciáln� pak pro jubilanty ve svém 
obvodu. Konkrétní podobou této akce i tím, zda v�bec prob�hne, se bude 
komise zabývat na své p�íští sch�zi. Srde�n� na ni zveme i pí. Romanovskou, 
která se agendou jubilant� zabývá na Magistrátu SmOl . Pozvánku zajistí 
�lenka komise  p. Lazor�áková. 

 
VIII.Ukon�ení 

P�edseda ukon�il jednání v 17.25 hod. P�íští jednání se bude konat dne 4.2.2008 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním pat�e domu U 
Zlatého jelena. 
 
 

Zapsal:  Zden�k �ernohouz 

V Olomouci dne 13.1.2008 

Schválil:  p�edseda KM� 17 Ing Josef Kalman 


