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

 
Zápis č. 3/2012 

z jednání dne 5. března 2012 
 
 

I.  Prezence 
Přítomni: Chlupová, Kalman, Majzner, Šimeček 
Omluveni: Černohouz, Čulík, Lazorčáková, Marková, Svetková, Valenta, Vysoudil, 

Záleská 
Hosté: Ing. Marek, p. Štýbnar-zástupce MPO, pí Hradilová -zástupce PČR 
 

II.  Zahájení 
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 5. 3 2012 od 16.30 hod. v zasedací 
místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého jelena. Předsedající přivítal 
přítomné a zahájil jednání návrhem jeho programu. 

 
III.  Schválení zápisu z minulého jednání 

 Ing. Kalman, pověřený vedením jednání, přečetl zápis z minulého jednání.  
 

IV.  Otevřené body 
a) č.j. SMOl/Maj/22/3625/2011/Výs 

Žádost obce Horka nad Moravou o část některého z pozemků parc.č. 99/1, 
parc.č. 104/1, parc.č. 124/4 (vše ostatní plocha) o výměře 171 m2, a to jako 
kompenzaci za pozemky, které od ní město Olomouc požaduje za účelem 
realizace cyklostezky. Pozemky, kterých se žádost týká, se nacházejí při ulicích 
U Výpadu a Kateřinská a nabyvatel by je využil k vytvoření parkovacích stání. 
KM Č žádost v minulosti nedoporučila. Členové komise byli seznámeni 
se zamítavým rozhodnutím Zastupitelstva SMOl v této věci. 

b) Palachovo nám. 
Ve věci přehodnocení nerealizovatelné studie přestavby Palach. nám. proběhne 
jednání mezi členem zastupitelstva Ing. Markem a vedoucím odboru koncepce 
a rozvoje během března. 
KM Č trvá na přehodnocení existující nerealizovatelné studie, která 
údajně počítá i s výstavbu podzemních garáží pod současným trávníkem 
před Terezskou bránou. 

c) Debata o problematice povolování předzahrádek 
Připravuje se v této věci jednání pana Černohouze , p. Puhače a zástupce 
odboru dopravy za účelem zjištění možností aktivního zásahu KMČ do procesu 
povolování předzahrádek. 

 
V. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 
V mezidobí došlo na KMČ celkem 17 Rozhodnutí a 2 Dohody o povolení 
zvláštního užívání zeleně,  jež KMČ č.17 bere na vědomí. 

b) č.j. SMOl/Maj/22/758/2012/Š, č.j. SMOl/Maj/22/4778/2011/Bra  
a č.j. SMOl/Maj/22/2305/2011/Čí 
Uvedené žádosti komise odkládá na příští jednání, protože na tomto jednání 
nebyla usnášeníschopná. 
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c) KMČ obdržela z odboru investic pozvánku na kontrolní dny související 
s rekonstrukcí Dolního nám., které se budou konat každou středu od 6.března. 
Účastí na kontrolních dnech byl pověřen Ing. Kalman. Jeho úkolem bude 
v budoucnosti informovat KMČ na jejích jednáních o průběhu stavebních 
prací. 
 

VI.  Různé, diskuze 
a) Do plánu oprav komunikací 2012 byly zahrnuty tyto akce v obvodu 

Komise městské části č. 17. 
- oprava Třídy Svobody mezi ulicemi Švermova a Tylova 
- rekonstrukce vozovky na Palachově náměstí 
- bezbariérové úpravy a dlažba chodníků v ul. Vídeňská a Javoříčská 
- oprava chodníků v ul.U Reálky a v ul. Jiřího z Poděbrad 

b) Pan Majzner navrhl možnost umístit informace projednávané na KMČ na 
Portál Olomouc. KMČ s návrhem nesouhlasí. 

c) Členové KMČ diskutovali s Ing. Markem o připravovaném prodeji dalších 
domů v centru města. KM Č s tímto postupem města nesouhlasí a odkazuje 
na zasedání zastupitelstva města Olomouc ze 7. 4. 2009, kde schválilo 
seznam domů, které nebudou nabízeny k odprodeji. Toto nebylo dle 
našich informací revokováno.  

 
VII.  Úkoly 

a) Pozvat na příští jednání ředitele Muzea umění a rovněž majitele Národního 
domu. 

 
VIII.  Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.20 hod. Příští jednání se bude konat dne 2. 4. 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 25. března 2012 
 
Zapsala Mgr. Dana Chlupová 
 
Zápis opravil a doplnil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


