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

 
Zápis z jednání 

 
6.10.2008 

 
I.Zahájení 

 Pravidelné jednání KM� 17 se konalo dne 6.10.2008 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, 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-9  proti-0  zdržel se-0 
 

IV.Otev�ené body 
a) Ve v�ci stížností ob�an� na hlu�ný provoz p�edzahrádek v pozdních 

ve�erních hodinách prob�hla debata za ú�asti zástupc� MPO a P�R. 
Tito KM� podali výklad o �ešení t�chto incident� z jejich strany. Zástupce 
MPO pak p�ednesl statistiku stížností na jednotlivé podniky, ze které 
vyplynulo, že za poslední rok bylo evidováno necelých 500 stížností za 
strany ob�an�. Nejvíce pak na provoz zahrádek v Letním kin� a v restauraci 
Potrefená husa. KM� byla ujišt�na, že se stížnosti ob�an� i nadále evidují a 
že z nich v budoucnosti budou v��i provozovatel�m podnik� vyvozeny 
d�sledky v souvislosti s prodlužováním povolení k provozu t�chto 
p�edzahrádek. 

V souvislosti s touto problematikou je jedinou radou, kterou m�že MPO, 
P�R a KM� �. 17 spoluob�an�m poskytnout, následující:V p�ípad� 
problém� s provozem p�edzahrádek v no�ních hodinách se neváhejte 
obrátit na  MPO nebo P�R, v d�sledku �ehož bude celý problém �ešen 
policisty na míst� a p�ípadn� potom v p�estupkovém �ízení. Stížnosti 
ob�an� se evidují a budou zohledn�ny jak je psáno výše. 

V. Nová záležitost 
a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KM� celkem 24 Rozhodnutí, jež KM� �.17 bere na 
v�domí. 

b) KM� na základ� žádosti MmOl vypracovala následující seznam lokalit, 
kde by dle jejího názoru bylo vhodné �ešit problémy týkající se zelen�: 

- Slavonín – pro�ezat �i odstranit shnilé vrby v okolí zdejšího rybníku 
- prostor okolo rybník� mezi Novými Sady a Holicí – odstranit 

nebezpe�né uschlé topoly 
- b�ehy �eky Moravy a Mlýnského potoka a jejich bezprost�ední 

okolí – zkultivovat tyto prostory a odstranit alespo� v nejhorších 
úsecích náletové porosty 



- areál fakultní nemocnice – odstranit nebezpe�né d�eviny a dosadit 
na volná místa nové stromky 

- Palachovo nám�stí – pokácet k�ovinatý porost v rohu nám�stí u 
restaurace Moritz (poblíž nádob na t�íd�ný odpad) s ohledem na 
nehygieni�nost a neustálou zne�išt�ní tohoto prostoru odpadky. Na 
jejich míst� pak p�ípadn� zbudovat stání pro nádoby na t�íd�ný odpad 

- Nám. republiky – obnovit zele� v prostoru parkovišt� a v okolí 
kašny 

 
 

VI. R�zné, diskuze 
a) V souvislosti s probíranou problematikou zelen� ve m�st� �len 
komise pan Teichman navrhl, že by MmOl mohl nabídnout soukromým 
firmám reklamu formou zvelebení n�kterých rondel� na území SmOl (nap�. u 
Globusu). Inspiroval se p�i tom b�žným standardem v r�zných evropských 
zemích, kde firmy sponzorují udržování rondel� ve zp�sobilém stavu a jejich 
výzdobu nap�íklad kv�tinami �i jinými prvky vým�nou za umíst�ní reklamní 
tabulky na rondelu ve smyslu: „Tento rondel udržuje a sponzoruje firma XY.“ 

 
VI. Úkoly   
                   P�edseda   pozve  na n�které další jednání KM� zástupce p�estupkové komise k 
                   diskuzi o problematice provozu p�edzahrádek. 

VII.Ukon�ení 
P�edseda ukon�il jednání v 17.45 hod. P�íští jednání se bude konat dne 3.11.2008 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním pat�e domu U 
Zlatého jelena. 
 
 

Zapsal:  Zden�k �ernohouz 

V Olomouci dne 12.10.2008 

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


