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

 
Zápis z jednání 

 
3.11.2008 

 
I.Zahájení 

 Pravidelné jednání KM� 17 se konalo dne 3.11.2008 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, 7 �len�) 
 

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) V souvislosti s problematikou hlu�ného provozu p�edzahrádek 

v pozdních odpoledních a no�ních hodinách, která se jako téma jednání 
KM� �.17 neustále opakuje, a to i s ohledem k �astým stížnostem ob�an� 
na jejich provoz KM� na své p�íští jednání pozvala vedoucí 
p�estupkového odd�lení SmOl JUDr. Marii Trubákovou. KM� v��í, že 
v debat� s ní obdrží odpov�di na otázky související s problematikou 
p�estupkového �ízení s majiteli a provozovateli p�edzahrádek. 

b) KM� obdržela zápis z jednání stavebního odboru MmOl, který se 
zabýval i stížností obyvatel dom� �.or. 26 a 28 na Litovelské ulici. Tato se 
týkala toho, že jim má Ing. Bernard zabírat parkovací místa poblíž 
jejich dom�. Stavební odbor souhlasí s požadavky ob�an� na odstran�ní 
zábran zbudovaných panem Bernardem a zasadí se o  zjednání nápravy 
v této v�ci. 

V. Nová záležitost 
a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KM� celkem 34 Rozhodnutí a 2 Povolení, jež KM� �.17 
bere na v�domí. 

b) KM� obdržela Návrh zadání nového územního plánu m�sta Olomouce. 
V souvislosti s ním KM� �. 17 upozor�uje spoluob�any na možnost zú�astnit 
se jeho ve�ejného projednání, kteréžto se uskute�ní ve �tvrtek 27.11.2008 od 
15.00 hod. v jednacím sále v budov� MmOL na Hynaisov� ulici v Olomouci 
(naproti Zimního stadionu). 
c) KM� obdržela žádost pana Švestky o pronájem �ásti parcely 125/2 o 
rozloze 4 m2 p�i ulici Rooseveltova. Jedná se o �ást zelené plochy poblíž 
vlakové zastávky za ú�elem zbudování reklamního panelu. KM� nemá proti 
tomuto žádné námitky, ale upozor�uje na nutnost schválení p�edm�tného 
zám�ru ze strany dopravního inspektorátu a p�íslušných orgán� policie 
s ohledem na možný vliv na p�ehlednost dopravní situace v míst�. 



VI. R�zné, diskuze   bez p�ísp�vk� 
 
VI. Úkoly   �lenové KM� si pro diskuzi s JUDr Trubákovou p�ipraví relevantní p�ipo- 

                 mínky �i dotazy. Prosím o plnou ú�ast,protože  se jedná o  �asté téma našeho  
                 jednání. 

 
VII.Ukon�ení 

P�edseda ukon�il jednání v 17.35 hod. P�íští jednání se bude konat dne 1.12.2008 
od 16.30 hod. Jednání bude výjezdové, pozvánku na místo jednání oznámí  
p�edseda KM� samostatnou pozvánkou. 
 
 

Zapsal:  Zden�k �ernohouz 

V Olomouci dne 7.11.2008 

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


