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

Zápis z  jednání 
 

5.11.2007 
 

I.Zahájení 
KM� �.17 svolala pravidelné jednání v 16.30 hod., dne 5.11.2007 v zasedací 
místnosti v prvním pat�e domu U Zlatého jelena. 

II.Prezence 
P�edseda zahájil  p�ivítáním p�ítomných a návrhem programu jednání.P�ítomni: 
viz prezen�ní listinu.(p�edseda, 9 �len�, zástupce MPO) 
 

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 
Ve v�ci stížnosti nájemník� domu na Opletalov� ulici �.p. 1 na provoz 
restaurace Potrefená husa se KM� �. 17 usnesla na následujících bodech: 

a) KM� �. 17 bere na v�domí informace o projednání stížnosti Radou m�sta 
Olomouce 

b) KM� �. 17 žádá nám�stka primátora Mgr. Svatopluka Š�udlíka, aby KM� 
�. 17 seznámil s výsledky jednání s provozovatelem restaurace Potrefená 
husa, které již m�lo prob�hnout. 

c) KM� �. 17 doporu�uje Rad� m�sta Olomouce, aby v budoucnosti upustila 
od zavedeného  povolování provozu p�edzahrádek na dobu delší než jeden 
rok. KM� �. 17 se domnívá, že by každoro�ní možnost obnovení �i 
neobnovení povolení mohla být pro Radu m�sta Olomouce ú�inným 
nástrojem, který by donutil provozovatele p�edzahrádek k ohledupln�jšímu 
provozu t�chto za�ízení. Museli by si totiž být v�domi toho, že jim p�i 
opakovaných stížnostech na provoz jejich p�edzahrádky ze strany ob�an� 
m�sta hrozí reálná hrozba toho, že jim v p�íštím roce její provoz nebude 
s ohledem na tento fakt povolen. 

Tyto body byly schváleny. 
pro – 9  proti – 0  zdržel se – 0 
 

V.Nová záležitost 
a) Došlá pošta – V mezidobí došlo na KM� celkem 39 Rozhodnutí, 1 Povolení a 

1 Oznámení, jež KM� �. 17 bere na v�domí. 
b) Prodej parcely �.41; zázemí domu �.p. 11 na Peka�ské ulici 

Nájemníci domu cht�jí koupit danou parcelu do spoluvlastnictví za ú�elem 
z�ízení pískovišt�, odpo�inkové zóny a záhon�. S návrhem souhlasí všichni 
nájemníci domu. KM� �. 17 tento zám�r doporu�uje k realizaci. 

c) Prodej parcely �.109/1; garáž, nádvo�í a zastav�ná plocha 
Pan Vojt�ch B�hal chce odkoupit tuto parcelu. KM� �. 17 se k tomuto 
prodeji majetku SmOl nem�že zatím vyjád�it a vyjád�ení odkládá na 
p�íští jednání s tím, že p�edložené podklady(nap�.vý�ez kat.mapy) této 
parcely nejsou dostate�n� vypovídající. 



 
 

d) Prodej zázemí domu �.p. 10 na t�. Spojenc� 
Nájemníci domu žádají o odkoupení zázemí domu do spoluvlastnictví za 
ú�elem vybudování zahrady. Se zám�rem souhlasí všichni nájemníci domu. 
KM� �. 17 s tímto zám�rem vyjad�uje souhlas. 

e) Prodej parcely 54/1; zahrada domu �.p. 2 v ulici U Hradeb 
Vlastník domu chce odkoupit tuto parcelu za ú�elem zbudování zahrady. 
KM� �. 17 odkládá vyjád�ení k této v�ci na p�íští sch�zi s ohledem na to, 
že nemá dostate�né podklady. Mimo jiné chybí vyjád�ení obyvatel 
p�ilehlých dom�, pro n�ž je p�edm�tná parcela spole�ným vnit�ním 
traktem. 
 

        VI.   R�zné, diskuze 
- P�edseda KM� �. 17 informoval  komisi o jednání na odboru investic SmOl 
ve v�ci p�ípravy �ešení staveb v akci „Olomouc-bezbariérové úpravy 
komunikací“. Jedná se o rozsáhlý projekt �len�ný do �ady tras.Týká se nejen 
úpravy p�echod�,ale i souvisejících vyvolaných úprav okolní infrastruktury, 
tras inženýrských sítí apod. Ukazuje se, že v n�kterých p�ípadech ani nelze 
nové normy EU dodržet ! V tomto jednání byly projednány trasy „CH“ a“I“.  
V obvodu KM� 17 se jednalo o úpravy obou konc� t�.17.listopadu.Realizace 
se plánuje na r. 2008/9 
- Dne 27.11.2007 prob�hne záv�re�ná kolaudace protipovod.opat�ení „most u 
plynárny a obtokový kanál“.Za KM� se zú�astní p.Svetková. 
- Prob�hla diskuze ke zkušenostem �l. KM� s p�edáváním blahop�ání našim 
jubilant�m a zp�soby �ešení n�kolika nestandart. P�ípad�. 

          
 

 
  VII.  Ukon�ení 

P�edseda ukon�il jednání v 17.45 hod. P�íští sch�ze se bude konat v 16.30 hod., 
dne 3.12.2007 v zasedací místnosti v prvním pat�e domu U Zlatého jelena. 
 

 
Zápis vytvo�il: Zden�k �ernohouz                                          
                                                                                                 Olomouc  9.11.2007 
 
Zápis schválil: Ing. Josef Kalman 


