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

 
Zápis z jednání 

 
4.2.2008 

 
I.Zahájení 

 Pravidelné jednání KM� 17 se konalo dne 4.2.2008 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, 6 �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-7  proti-0  zdržel se-0 
 

IV.Otev�ené body 
a) Akce pro jubilanty 

KM� prodebatovala kapacitní, finan�ní stránku této akce, dále pak její 
organiza�ní náro�nost. KM� �.17 pak dosp�la k názoru, že je t�eba zjistit 
zájem o takovou akci za strany d�chodc�, zjistit možnost jejího financování 
z fond�, které má KM� k dispozici, p�ípadn� zvážit nutnost dotace �i 
finan�ního daru. Dále KM� dosp�la k záv�ru, že takováto akce p�ipadá 
v úvahu nejd�íve v roce 2009, aby bylo možné za�ít s obdarováváním jubilant� 
tímto zp�sobem od po�átku nového kalendá�ního roku, a to i s ohledem na to, 
že je t�eba p�ípadnou akci �ádn� organiza�n� zajistit.Názor ze strany klub� 
senior� zjistí p. �ernohouz v klubu na Havlí�kov� a p. Svetková v klubu U 
hradeb. 

b) Podn�ty k opravám chodník� a komunikací: 
Legioná�ská ulice-žádost o p�edlážd�ní chodník� p�ed orienta�ními 
�ísly 6 až 8, dále pak na k�ižovatce se Slovenskou ulicí. 
Palachovo nám.- žádost o p�edlážd�ní chodníku p�ed or.�.1, 
v prostoru sousedícím s živým plotem a v okolí nádob na t�íd�ný 
odpad. 
Prostor u Husova sboru-upozor�ujeme na nefunk�nost lamp 
ve�ejného osv�tlení v prostoru parkovišt� 

 
V. Nová záležitost 

a) Došlá pošta 
V mezidobí došlo na KM� celkem 19 Rozhodnutí a 7 Povolení, jež KM� �.17 
bere na v�domí. 

b) Žádost o stanovisko k pronájmu parkovacích ploch (parcela �.449/38 
v katastrálním úz. Olomouc-Nová Ulice) v prostoru u zimního stadionu ve 
prosp�ch HC Olomouc s.r.o.- KM� �.17 tento zám�r podporuje, protože se 
jedná o plochu pot�ebnou pro zázemí ZS. 
 



 
VI. Úkoly 

a) KM� �. 17 pov��uje pana �ernohouze a paní Svetkovou, aby v okolí svého 
bydlišt� navštívili kluby senior� a zjistili, zda by z jejich strany byl zájem 
o to, aby KM� po�ádala pro jubilanty n�jakou akci. A když ano, tak 
jakou. 

VII.R�zné, diskuze 
- Prob�hla diskuse o možnostech vyžití d�tí v centru Olomouce, v jejímž rámci 
pí. Chlupová upozornila na problematickou situaci v oblasti kapacity 
n�kterých mate�ských škol. 
- KM� �. 17 diskutovala se zástupcem MPO o problému bezdomovc� v centru 
m�sta a byla ujišt�na, že MPO se tímto problémem zabývá, provádí pravidelné 
kontroly a v mezích svých pravomocí problém �eší. 

                        - p�edseda spolu s pí. Svetkovou informovali KM� o informacích, které získali na                                                                                   
.                           p�ednášce o m�stské zeleni a  p�ednášku zhodnotili jako pou�nou a zajímavou. 

� -   KM� �. 17 (respektive n�kte�í její �lenové) byla kritizována ze strany paní 
�     Romanovské (SmOl) za nepravidelné  doru�ování dárkových balí�k�       

            jubilant�m – senior�m. Bylo dohodnuto,že garant této �innosti  v KM� (p.Lazor�á- 
            ková) bude pravideln� na každém jednání komise referovat o stavu návšt�vnosti. 
            P�edseda KM� znovu upozornil �leny KM� o d�ležitosti této aktivity,které je jednak 
           nedílnou sou�ástí �innosti KM�, jednak slouží jako p�ímý kontakt s ob�any našeho 
           obvodu  Olomouc- st�ed.  
VI. Ukon�ení 

P�edseda ukon�il jednání v 17.55 hod. P�íští jednání se bude konat dne 3.3.2008 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním pat�e domu U 
Zlatého jelena. Jednání je ve�ejné. 
 
 

Zapsal:  Zden�k �ernohouz 

V Olomouci dne 13.2.2008 

Schválil:  p�edseda KM� 17 Ing Josef Kalman 


