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

 
Zápis z jednání 

 
5.1.2009 

 
I.Zahájení 

 Pravidelné jednání KMČ 17 se konalo dne 5.1.2009 od 16.30 hod. v zasedací 
místnosti v prvním patře domu U Zlatého jelena. 
 

II.Prezence 
Předseda zahájil jednání přivítáním přítomných a návrhem programu jednání. 
Přítomni: viz prezenční listinu.(předseda, 7 členů, zástupce PČR, veřejnost) 
 

III.Schválení zápisu z minulého jednání 
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění. 
pro-6  proti-0  zdržel se-0 
 

IV.Otevřené body 
a) V souvislosti s problematikou hlučného provozu předzahrádek 

v pozdních odpoledních a nočních hodinách sdělil p ředseda členům 
KM Č, že jednal s náměstkem hejtmana panem Horákem a bylo mu 
přislíbeno zaslání stanoviska Kr. úřadu k dané problematice.            

b) Vzhledem k  rozsáhlosti  jednání,byl přesunut bod – hodnocení KMČ v r. 
2008 – na únorové jednání  komise. 

V. Nová záležitost 
a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 14 Rozhodnutí a 1 Povolení, jež KMČ č.17 
bere na vědomí. 

b) Přítomní občané obývající dům č.or.8 na ulici Uhelná, jakožto zástupci 
společenství vlastníků bytových jednotek v tomto domě, přišli se poradit 
s KMČ, jak mají postupovat v neutěšené situaci řešení výjezdu  z garáží 
jejich domu. Problém spočívá v nevhodném řešení tohoto výjezdu s ohledem 
na situaci v ulici. Situace je taková, že polovinu vozovky zabírá 
předzahrádka restaurace Morgan’s, čímž dochází ke zúžení prostoru pro 
průjezd automobilů ulicí a hrozí srážka automobilu vyjíždějícího z garáže 
s projíždějícím autem, cyklistou či chodcem. A to zejména proto, že při 
výjezdu z garáží není kvůli vedlejší stavbě vidět směrem vpravo z pozice 
řidiče, a tudíž nelze zjistit zda nehrozí srážka s autem jedoucím z pravé 
strany. 

Z diskuse vyplynula jako nejvhodnější řešení instalace zrcadla na objekt 
kasáren naproti výjezdu z garáží. KMČ dále doporučila občanům se 
s tímto požadavkem obrátit na Odbor dopravy MmOl, neboť se situace 
v současné podobě jeví značně nebezpečnou. 

c) Tíž zástupci veřejnosti si dále stěžovali na problémy spojené s provozem 
předzahrádky Morgan’s. KMČ je seznámila se stavem této problematiky tak, 
jak je možné ho seznat ze zápisů z předchozích několika jednání KMČ. 



d) KM Č byla doručena žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 6 m2 na 
Žižkově náměstí pod prodejním stánkem. Důvodem je převod pronájmu 
stánku na nového provozovatele, který za účelem jeho dalšího provozu 
pronájem pozemku pod ním nutně potřebuje. KMČ s žádostí souhlasí. 
 pro-8  proti-0  zdržel se-0 

VI.Různé, diskuze 
a) Předseda KMČ seznámil její členy s průběhem jednání předsedů KMČ ze dne 

9.12.2008 
b) Byla diskutována problematická situace s výjezdem z parkovacích ploch na 

ulici Studentskou. 
c) V souvislosti s předchozím bodem a větším množstvím nebezpečných míst 

z hlediska dopravní situace ve středu města, KMČ pozve na některé ze svých 
příštích zasedání pracovníky Odboru dopravy a Stavebního odboru. A to za 
účelem prodiskutování otázek nebezpečných míst na komunikacích v oblasti 
KMČ č. 17. 

d) Na základě upozornění občanů  upozorňujeme odbor dopravy  MmOl na   
vadnou dlažbu v dolní části pasáže  z Horního nám.na tř.Svobody. KMČ není 
znám majitel a tudíž odpovědná osoba (organizace) za odstranění závady. 

 
VI.Úkoly  
 

VII.Ukon čení 
Předseda ukončil jednání v 17.50 hod. Příští jednání se bude konat dne 2. 2.2009 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U 
Zlatého jelena. 
 
 

Zapsal:  Zdeněk Černohouz 

V Olomouci dne 11. 1.2009 

Schválil:  předseda KMČ 17 Ing. Josef Kalman 


