
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 
(Olomouc-střed) 

 
Zápis z jednání 

 
7.9.2009 

 
I.Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ 17 se konalo dne 7.9.2009 od 16.30 hod. v zasedací 
místnosti v prvním patře domu U Zlatého jelena. 
 

II.Prezence 
Předseda zahájil jednání přivítáním přítomných a návrhem programu jednání. 
Přítomni: viz prezenční listinu (předseda, 9 členů – Marek, Kolářová, Navrátilová, 
Svetková, Černohouz, Lazorčáková, Vanžurová, Chlupová, Hejcmánková, 2 
zástupci PČR- npor.Schön, pprap.Kubíček, zástupce MPO- Štýbnar) 
 

III.Schválení zápisu z minulého jednání 
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění. 
pro-7  proti-0  zdržel se-0 
 

IV.Otevřené body 
a) KM Č diskutovala možnost instalace druhé vývěsní desky KMČ č. 17 na 

volném prostranství na Náměstí republiky. Mgr. Puhač si vzal za svou 
realizaci této vývěsky v dané lokalitě v rámci investičních akcí na rok 
2009.  Předseda zajistí mapové  podklady pro jednání s památkáři. 

 
V. Nová záležitost 

a) Došlá pošta 
V mezidobí došlo na KMČ celkem 53 Rozhodnutí a 5 Povolení, jež KMČ č.17 
bere na vědomí. 
 

b) KM Č Gabriely Gruntové o pronájem plochy 10 m2 na Dolním náměstí za 
účelem zřízení stánku s rychlým občerstvením (zaslepený průchod mezi ulicí 
Uhelnou a Dolním náměstím). KMČ nesouhlasí se žádostí s ohledem na 
minulé problematické pokusy o realizace v tomto místě. Dále pak je třeba 
zajistit stanovisko Odboru památkové péče  MmOl,kde se jednalo o oevření 
tohoto průchodu. 
 pro-9  proti-0  zdržel se-0 
 
c) KM Č obdržela žádost o vyjádření na odkoupení parcel 109/1 a 109/4 
v oblasti ulice Šantova. KMČ nesouhlasí se žádostí s ohledem na 
připravované řešení protipovodňových opatření v místě,které by příp.prodej 
mohl zkomplikovat. 
 pro-9  proti-0  zdržel se-0 
 
d) KM Č obdržela žádost o vyjádření  k   pronájem parcel č. 124/5, 124/8, 
109/5 a 109/6 v oblasti ulice Šantova za účelem zřízení komunikace k malé 
vodní elektrárně. KMČ nesouhlasí se žádostí s ohledem na připravované 



řešení protipovodňových opatření v místě, které by příp. pronájem mohl 
zkomplikovat. Přístup ke stavbě MVE může být řešen např. dočasným povolením 
 pro-9  proti-0  zdržel se-0 
e) KM Č obdržela dotaz o pronájem plochy 16 m2 za účelem umístění 
venkovní předzahrádky na parcele v zeleném pásu u tř. Svobody - obslužná 
před železářstvím Hampl. KMČ navržené řešení neddoporučuje ke schválení, 
pro zřejmé nedostatky v hygieně  obsužné i osobní oblasti.Dále pak chybí 
vyjádření provozovatele železářství jakožto dotčeného subjektu.                         
Toto vyjádření KMČ 17 se dává na základě podnětu investora  předzahrádky. 
 pro-9  proti-0  zdržel se-0 

 
VI.Různé, diskuze 

a) KM Č  vyvěsí  nabídku Zemědělské a lesnické univerzity v Brně na zřízení 
pobočky Univerzity 3.věku v Olomouci . 

b) Předseda informoval o jednání na odboru přípr. investic SmOl o návrhu 
akcí na r. 2010. Vzhledem k fin.situaci nebyly zařazeny  žádné nové akce. 
Příprava výstavby navrhovaného domu seniorů ve Slavoníně je ohrožena 
PRO  NESOUHLAS  OBYVATELSTVA   této míst.části !!! 

c) Na předsedu KMČ,ale i na další orgány SmOl a na MPO se obrátila skupina  
občanů,pečujících o okolí kostela Dominikánů ve Slovenské ul. s žádostí  o 
zajištění pořádku před čelní stranou kostela,která je soustavně znečišťována 
nepřízpůsobivými. Protože stávající opatření prostřednictvím betonových 
květináčů není efektivní,hledá se jiné technické řešení. KMČ zvažuje finanční 
spoluúčast z přidělených nečerpaných  fin.prostředků. 

 
VI.Úkoly  

               Příští týden proběhne jednání na SmOl -odb.dopravy o výstavbě přechodu pr 
               chodce na ul.Studentská.Zajišťuje předs.KMČ. 
 

 
VII.Ukon čení 

Předseda ukončil jednání v 17.50 hod. Příští jednání se bude konat dne 5.10.2009 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U 
Zlatého jelena. 
 
 

Zapsal:  Zdeněk Černohouz 

V Olomouci dne 7.9.2009 

Schválil:  předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman 


