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

 
Zápis č. 1/2012 

z jednání dne 2. ledna 2012 
 
 

I.  Prezence 
Přítomni: Černohouz, Čulík, Chlupová, Kalman, Lazorčáková, Majzner, Vysoudil 
Omluveni: Marková, Svetková, Šimeček, Valenta, Záleská 
Hosté: p. Skalický – ředitel MPO, p. Štýbnar-zástupce MPO, pí Hradilová -

zástupce PČR 
 

II.  Zahájení 
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 2. 1. 2012 od 16.30 hod. v zasedací 
místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého jelena. Předseda přivítal 
přítomné a zahájil jednání návrhem jeho programu. 

 
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 

 
V. Nové záležitosti 

a) Návštěva pana ředitele MPO Skalického 
Pan ředitel seznámil členy KMČ s plánovaným vynucováním dodržování nové 
vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu a žebrání v určitých lokalitách ve 
městě Olomouci. Dále odpovídal členům KMČ na otázky a diskutoval s nimi 
aktuální problémy ve městě. Především pak problematiku předzahrádek a 
provozoven s reprodukovanou hudbou, jejichž provoz v nočních hodinách ruší 
obyvatele okolních domů. 

b) KM Č byla radou města doplněna o pana Dorryho Majznera, kterému 
tímto přejeme mnoho elánu pro práci v komisi. 

c) č.j. SMOl/Maj/22/3625/2011/Výs 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ č.17 o sdělení stanoviska k prodeji majetku 
statutárního města Olomouce obci Horka nad Moravou. Obec Horka nad 
Moravou žádá o část některého z pozemků parc.č. 99/1, parc.č. 104/1, parc.č. 
124/4 (vše ostatní plocha), a to výměnou za pozemky, které od ní město 
Olomouc požaduje za účelem realizace cyklostezky. Pozemky, kterých se týká 
žádost, se nacházejí při ulicích U Výpadu a Kateřinská a nabyvatel by je využil 
k vytvoření parkovacích stání.. 
KM Č odkládá stanovisko pro neúplnost žádosti a žádá majetkoprávní 
odbor o doplnění chybějících informací. 
pro-7    proti-0    zdržel se-0 
 

VI.  Různé, diskuze 
a) Předseda KMČ seznámil členy KMČ 17 se statistickými údaji o jednáních 

komise v roce 2011. Průměrná účast členů na jednáních činí 77,65%. Další 
statistická data budou zveřejněna na vývěsní desce KMČ č. 17. 



b) Předseda KMČ seznámil členy s plánem jednání v roce 2012, který bude 
rovněž vyvěšen, a to i na webových stránkách města Olomouce. 

c) KM Č žádá odbor doprav, aby od roku 2012 předem zasílal žádosti o 
pronájem komunikací za účelem provozování předzahrádek naší komisi 
k vyjádření. KMČ zná místní situaci a je schopna si od MPO vyžádat 
statistiku výjezdů k daným provozovnám v minulých letech a na jejím základě 
a zkušenostech občanů v místě žijících případně povolení předzahrádky 
nedoporučit. Tuto svou žádost zakládáme především na zkušenostech 
z minulých let, kdy odbor dopravy zasílal KMČ ex post rozhodnutí o povolení 
předzahrádek právě na místech, na jejichž problematický provoz KMČ 
opakovaně upozorňovala. 

d) KM Č žádá radu města Olomouce, aby zvážila možnost upravit Statut 
KM Č v tom smyslu, aby v odůvodněných případech mohli být členy KMČ 
i občané s bydlištěm mimo danou oblast KMČ. To pak zejména v případě 
dlouhodobého zájmu o její činnost ze strany občana, který např. v lokalitě 
vlastní nemovitost, či v případě mnohaletého působení v lokalitě např. 
v souvislosti se zaměstnáním. 

e) KMČ apeluje na Technické služby, aby v dohledné době instalovaly osvětlení 
po obou stranách přechodů, zejména na v noci frekventovaných komunikacích. 
Například chybí osvětlení jedné strany přechodu před Teplotechnou směrem ke 
státnímu archivu. 

f) KMČ obdržela stížnost pana Bayera na nedostatečné a nekvalitní oplocení 
stavby na ulici Hynaisova. KMČ v této věci nemá možnost jakkoli konat a 
doporučuje stěžovateli obrátit se na MmOl, nejlépe na stavební odbor se 
stížností. 

g) Předseda KMČ v mezidobí oficiálně převzal zrekonstruovaný chodník na ulici 
Tylova, který KMČ nechala opravit z prostředků jí přidělených na opravy 
komunikací pro rok 2011. Přejeme občanům, aby jim dlouho bez problémů 
sloužil. 

 
VII.  Úkoly 

a) Předseda KMČ žádá pí Markovou, pí Záleskou, p. Šimečka a p. Valentu, aby si 
vyzvedli rozpis jubilantů jim přidělených v prvním kvartále a blahopřání pro 
ně u pí Romanovské. 

b) Evidovat vypnutí osvětlení v celých ulicích i s daty, kdy k němu došlo, pokud 
takové případy, které se v poslední době v centru několikrát vyskytly, 
zaznamenají. 

c) V návaznosti na debatu s panem Skalickým předseda KMČ pozve na 
příští jednání zástupce odboru živnostenského, životního prostředí a 
rovněž JUDr. Trubákovou, předsedkyni přestupkové komise. 

 
VIII.  Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.10 hod. Příští jednání se bude konat dne 6. 2. 2012 od 
16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého  
jelena na Dolním náměstí. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána. 
 

V Olomouci dne 3. ledna 2012 
Zapsala Mgr. Dana Chlupová 
 
Zápis ověřil a doplnil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


