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

 
Zápis z jednání 

 
5.5.2008 

 
I.Zahájení 

 Pravidelné jednání KM� 17 se konalo dne 5.5.2008 od 16.30 hod. v zasedací 
místnosti v prvním pat�e domu U Zlatého jelena. 
 

II.Prezence 
P�edseda zahájil jednání p�ivítáním p�ítomných a návrhem programu jednání. 
P�ítomni: viz prezen�ní listinu.(p�edseda, 8 �len�, jako host Mgr. Záleská) 
                Z jednání se omluvili zástupci P�R a MP O z d�vodu zabezpe�ení   
                rizikového fotbalového utkání. 

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-8  proti-0  zdržel se-0 
 

IV.Otev�ené body 
a) Podn�ty k opravám chodník� a komunikací: 

• Legioná�ská ulice-žádost o p�edlážd�ní chodník� p�ed orienta�ními 
�ísly 6 až 8, dále pak na k�ižovatce se Slovenskou ulicí. 

• Palachovo nám.- žádost o p�edlážd�ní chodníku p�ed or.�.1, v prostoru 
sousedícím s živým plotem a v okolí nádob na t�íd�ný odpad. 

• Roh 1. máje a Nám. republiky-žádost o p�edlážd�ní chodníku p�ed 
Okr. knihovnou. 

• Nešverova-žádost o opravu nefunk�ní lampy p�ed or.�. 1, na rohu ulic 
Nešverovy a Javo�í�ské, žádost o opravu propadené vozovky p�ed 
restaurací Moritz. 

• Ulice spojující Kollárovo nám. a t�. Svobody-žádost o opravu 
nefunk�ní lampy ve�ejného osv�tlení na rohu u budovy UP, žádost o 
p�edlážd�ní propadeného chodníku v okolí okapové roury na rohu této 
bezejmenné ulice a Kollárova nám�stí. 

• 17.listopadu-žádost o p�edlážd�ní chodníku v prostoru p�ed SPŠS 
-žádost o opravu chodníku a jeho návaznosti na most p�es 
Mlýnský potok, p�ed budovou sokolovny-17.listopadu 
or.�. 1 

b) Žádost Muzea olomoucké pevnosti o koupi dalších pozemk� v okolí areálu 
Korunní pevn�stky, který byl tomuto sdružení prodán již d�íve. Na 
jednání KM� se k vysv�tlení a dopln�ní informací o chystané rekonstrukci 
areálu Korunní pevn�stky dostavila Mgr. Záleská jako jednatelka ob�anského 
sdružení Muzeum korunní pevn�stky. Vysv�tlila komisi, že se jedná o 
pozemky, na nichž se nalézají samotné hradby a bývalé vodní p�íkopy. Ty 
m�ly být p�vodn� sou�ástí již první smlouvy, ale nemohly do ní být za�azeny, 
nebo� ješt� v té dob� nebyly p�esn� zam��eny a jako takové vymezeny 
v katastru nemovitostí. Nakonec Mgr. Záleská pozvala �leny KM� k prohlídce 
p�edm�tných nemovitostí, p�i níž budou blíže popsány zám�ry sdružení 



v tomto areálu. KM� se s ohledem na nezbytnost p�íslušnosti p�edm�tných 
pozemk� k areálu celé korunní pevn�stky a na fakt, že bez jejich prodeje 
by celá rekonstrukce areálu postrádala smysl rozhodla podpo�it žádost o 
koupi p�edm�tných pozemk�, a to za podmínek shodných s p�edchozí 
smlouvou. Rovn�ž p�i rozhodování KM� hrál roli chvályhodný zám�r 
ob�anského sdružení zrekonstruovat tuto kulturní památku. 

 pro-9  proti-0  zdržel se-0 
Prohlídka areálu Korunní pevn�stky  byla dohodnuta na úterý 13.5.2008 v 16.hod. 

 
V. Nová záležitost 

a) Došlá pošta 
V mezidobí došlo na KM� celkem 31 Rozhodnutí a 2 Povolení, jež KM� �.17 
bere na v�domí. 

b) Žádost obyvatel domu �. or. 3 na t�. Ji�ího z Pod�brad o koupi pozemku 
tvo�ícího zázemí tohoto domu za ú�elem zbudování zahrady. P�edm�tný 
pozemek by byl po koupi ve spoluvlastnictví všech majitel� byt� v tomto 
dom�, kte�í o koupi projevili zájem. KM� �. 17 podporuje tuto žádost, 
pouze však za t�ch podmínek, že nebudou dot�ena práva dalších osob 
z okolních nemovitostí, pokud mají tyto již v sou�asnosti na tento pozemek 
p�ístup 

VI. R�zné, diskuze 
VI.P�edseda pod�koval �len�m KM� za to, že odevzdali ve stanoveném termínu 
�estná prohlášení a potvrzení od druhého zam�stnavatele pro ú�ely 
zdravotního pojišt�ní. 

 
VII.Ukon�ení 

P�edseda ukon�il jednání v 17.30 hod. P�íští jednání se bude konat dne 2.6.2008 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním pat�e domu U 
Zlatého jelena. 
 
 

Zapsal:  Zden�k �ernohouz 

V Olomouci dne 9.5.2008 

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


