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

 
Zápis z jednání 

 
1.12.2008 

 
I.Zahájení 

 Pravidelné jednání KM� 17 se konalo dne 1.12.2008 od 16.30 hod. výjime�n� 
v restauraci Konvikt. 
 

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, 
JUDr. Trubáková-p�estupková komise, pan Chlup) 
 

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) V souvislosti s problematikou hlu�ného provozu p�edzahrádek 

v pozdních odpoledních a no�ních hodinách, navštívila jednání KM� 
JUDr. Marie Trubáková – vedoucí p�estupkového odd�lení na Odboru 
správy MmOl. �lenové KM� a hosté pak v debat� s ní diskutovali 
problematiku provozu p�edzahrádek: 

- p�estupková komise m�že konkrétní fyzické osob� (obsluha, host), která 
se dopouští p�estupku v p�estupkovém �ízení uložit pokutu až do výše 
1.000,-K� (od 1.1.2009 pak do výše 5.000,-K�) 

- p�estupková komise jako taková však nemá v kompetenci postihovat za 
p�estupek podnikatele, který p�edzahrádku provozuje, nebo� se na 
n�j v tomto smyslu nevztahuje p�estupkový zákon. V p�ípad�, že se 
tedy nepoda�í zjistit konkrétní fyzickou osobu, která zap�í�inila hluk, 
p�edává podn�ty tato komise Krajské hygienické stanici, která p�i 
v�tším výskytu  stížností na konkrétní provozovnu v daném míst� 
provede m��ení hlu�nosti provozu. O tomto m��ení však dle platné 
právní úpravy musí provozovatele p�edzahrádky dop�edu upozornit, 
což má za následek možnou neú�innost a zkreslenost m��ení 
s ohledem na to, že se provozovatel v danou chvíli m��ení m�že 
pokusit eliminovat zdroje hluku, které jindy v provozovn� b�žn� 
existují. 

- v diskusi se dále �ešila možnost postihnout podnikatele za hlu�ný provoz 
v no�ních hodinách ze strany Živnostenského ú�adu, kteroužto 
možnost slíbila JUDr. Trubáková s ŽÚ prodiskutovat a zjistit jeho 
stanovisko k v�ci 

- v diskusi byla dále nastín�na možnost preventivního �ešení této 
problematiky prost�ednictvím ujednání ve smlouvách o pronájmu 
prostor k provozu p�edzahrádek ve smyslu podmínky, která by 



umožnila MmOl od smlouvy jednostrann� odstoupit v p�ípad� v�tšího 
množství stížností ob�an� na konkrétní provozovnu 

- rovn�ž byla zmín�na možnost vybavení policist� MPO i P�R 
p�enosnými m��i�i hluku, které by umožnily ihned na míst� 
p�estupku hlu�nost zm��it a nam��ené hodnoty dále v �ízení zohlednit 
a použít jako d�kazní prost�edek. 

- P�edseda KM� oznámil, že s použitím svých kontakt� na Kr.ú�adu 
ov��í možnost  vyjád�ení ŽÚ Olomouckého kraje k této problematice. 

 
V. Nová záležitost 

a) Došlá pošta 
V mezidobí došlo na KM� celkem 22 Rozhodnutí, jež KM� �.17 bere na 
v�domí. 

b) KM� obdržela žádost obyvatel domu �.or. 4 na ulici Bezru�ova o 
vyjád�ení k pronájmu 3 m2 parcely �. 75/99 v katastrálním území Olomouc – 
m�sto za ú�elem zbudování zpevn�né plochy pro umíst�ní nádob na tuhý 
domovní odpad. KM� s ohledem na sou�asnou nevyhovující pozici t�chto 
nádob na chodníku, podporuje zám�r obyvatel p�edm�tního domu a s žádostí 
bez výhrad souhlasí. 
 pro-9  proti-0  zdržel se-0 
 

VI. R�zné, diskuze 
a) P�edseda seznámil �leny KM� s plánem jednání KM� pro rok 2009. 
b) Paní Lazor�áková byla jako zástupkyn� KM� �. 17 pozvána na setkání 

jubilant�, kte�í slaví 75. narozeniny. 
c) KM� obdržela stížnost ob�an� na zábor asi 5 parkovacích míst ve 

prosp�ch MmOl v prostoru parkovišt� na Dolním nám�stí. Ob�an�m se 
tento fakt nelíbí s ohledem na to, že už zde orgány m�sta nesídlí. Považují 
zábor míst pro MmOl za zbyte�ný, zejména pak v situaci, kdy obyvatelé 
p�ilehlých dom� už tak mají problémy zaparkovat v jejich okolí. 

 
VI. Úkoly 

a) P�edseda KM� �. 17 na p�íští zasedání vypracuje vyhodnocení ú�asti 
jednotlivých �len� komise na jejích jednáních v roce 2008. 

 
 
KM� �. 17 p�eje všem svým spoluob�an�m klidné prožití 

svátk� váno�ních a hodn� zdraví, lásky a porozum�ní 
v novém roce 2009. 

 
 

VII.Ukon�ení 
P�edseda ukon�il jednání v 18.15 hod. P�íští jednání se bude konat dne 5.1.2009 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním pat�e domu U 
Zlatého jelena. 
 
 

Zapsal:  Zden�k �ernohouz 

V Olomouci dne 9.12.2008 



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


