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

 
Zápis z jednání 

 
2.6.2008 

 
I.Zahájení 

 Pravidelné jednání KM� 17 se konalo dne 2.6.2008 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 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-9  proti-0  zdržel se-0 
 

IV.Otev�ené body 
a) 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. 

•••• Roh 1. máje a Nám. republiky-žádost o p�edlážd�ní chodníku p�ed 
Okr. knihovnou. 

•••• Nešverova-žádost o opravu nefunk�ní lampy p�ed or.�. 1, na rohu ulic 
Nešverovy a Javo�í�ské 

•••• 17.listopadu-žádost o opravu chodníku a jeho návaznosti na most p�es 
Mlýnský potok, p�ed budovou sokolovny-17.listopadu or.�. 1 

KM� �.17 vyjad�uje znepokojení nad tím, že SmOl odbor dopravy 
nereagují na požadavky KM� v tomto sm�ru dostate�n� flexibiln� a 
dokonce ani nejsou schopny s KM� komunikovat a odpov�d�t jí, zda a 
v jakém �asovém horizontu budou realizovány opravy požadované KM�. 
P�itom ze zkušeností našich spoluob�an� vyplývá, že je v silách TSmOl 
realizovat jimi požadované opravy v �ádu dn�. KM� �. 17 tudíž nechápe, 
pro� je problém ve stejném �asovém horizontu reflektovat požadavky 
KM� anebo alespo� na požadavky odpov�d�t a sd�lit KM� 
p�edpokládaný termín oprav,p�íp.d�vody nerealizace. 
 

V. Nová záležitost 
a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KM� celkem 16 Rozhodnutí a 3 Povolení, jež KM� �.17 
bere na v�domí. 

b) Žádost SK Sigma Olomouc a.s. o koupi zastav�né plochy na parcele 16/99 
v katastrálním území Olomouc – Nová Ulice, která se nachází v oblasti 
ulice U Stadiónu za ú�elem stavby op�rného sloupu budoucí jižní tribuny 
Androva stadionu. Jedná se o pozemek o vým��e 48 m2 pod stavbou 



trafostanice. KM� tuto žádost podporuje s ohledem na nezbytnost  tohoto 
pozemku pro budoucí stavbu nové tribuny. 
pro-9  proti-0  zdržel se-0 
 

VI. R�zné, diskuze 
VI.KM� upozor�uje na špatný stav nových prvk� na Horním nám�stí – dlažba a 

bronzové desky. Doporu�ujeme pak SmOl, aby se v rámci záru�ní doby na 
provedená díla obracelo na jejich zhotovitele s žádostí o opravu nevyhovujících a 
porouchaných prvk�. Dále pak doporu�ujeme, aby byly pravideln� konány 
inspekce provedených d�l s cílem zjistit závady a obrátit se posléze na zhotovitele 
s žádostí o opravu poškozených �i zni�ených prvk�. 

VII.P�edseda a další �lenové KM� referovali o návšt�v� areálu Korunní 
pevn�stky, kterou uskute�nili za ú�elem seznámení se se stavem areálu a 
budoucími úpravami areálu. 
 
 
 

 
 

VIII.Ukon�ení 
P�edseda ukon�il jednání v 17.45 hod. P�íští jednání se bude konat dne 7.7.2008 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním pat�e domu U 
Zlatého jelena 

. 
 
 

Zapsal:  Zden�k �ernohouz 

V Olomouci dne 9.6.2008 

Schválil:  p�edseda KM� 17   Ing. Josef Kalman 


