KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis z jednání
6.4.2009
I.Zahájení
Pravidelné jednání KMČ 17 se konalo dne 6.4.2009 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, 9 členů, zástupce PČR, zástupce MPO,
ved.odboru dopravy Ing.Hopp)
III.Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
pro-8
proti-0
zdržel se-0
IV.Otevřené body
a) V souvislosti s problematikou úprav komunikací v oblasti spadající pod
KMČ č.17 se na zasedání KMČ dostavil Ing. Hopp jakožto vedoucí
odboru dopravy SmOl. Zástupci KMČ s ním diskutovali složitou situaci
stran komunikace mezi KMČ č.17 a jeho odborem. Zejména pak
upozornili na skutečnost, že se jim na jejich podněty nedostává ze strany
odboru dopravy jakýchkoli reakcí. Pan Ing. Hopp ujistil členy KMČ o
tom, že jejich návrhy jsou vítány a budou reflektovány a do budoucnosti
se s KMČ domluvil na zasílání zápisů z jednání KMČ č. 17 přímo jemu
prostřednictvím elektronické pošty.
Dále pak Ing. Hopp předal KMČ č. 17 plán oprav komunikací, který bude
v blízké době předložen radě SmOl ke schválení.
Ing. Hopp diskutoval s KMČ následující konkrétní problémy:
• autobusová zastávka Tržnice ve směru na nám. Národních hrdinů –
bude v blízké době provedena oprava výtluků ve vozovce
• Legionářská ulice a chodník před budovou SPEA – k předláždění je
třeba nejdříve předložit radě SmOl ke schválení investiční akci
• Palachovo nám.- katastrofální stav chodníku je vzhledem ke kořenovým
systémům vzrostlých stromů pod chodníkem neřešitelný. Jedinou
možností je zrušení chodníku a jeho nahrazení například zeleným pásem.
Celá věc však není ani ve fázi návrhů a je podmíněna i názorem odb.péče
o zeleň a změna se tedy v blízké době nedá očekávat.
• křižovatka ulic Švermova a Dánská (mezi budovami Okresního
soudu a KB) – je třeba zajistit odtok vody ze silnice prostřednictvím
kanálu. Technické služby města Olomouce zhodnotí možnosti řešení
situace.
Další nevyhovující komunikace (mimo obvod KMČ č.17) jsou:
• chodník v areálu Fakultní nemocnice – přístupová cesta od zastávky
MHD na Brněnské ulici. Majitelem chodníku je FN, tudíž je to výhradně

v její kompetenci – nicméně KMČ doporučuje aktivní přístup (a nátlak) na
vedení FN – jedná se přece o občany SmOl ve zdravotní indispozici!
ulice Na Vlčinci – oprava v plánu v blízké době

•
V. Nová záležitost
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 35 Rozhodnutí, 3 Povolení a 1 Oznámení
veřejnou vyhláškou, jež KMČ č.17 bere na vědomí.
b) KMČ obdržela žádost o pronájem 9 m2 na Tř. Svobody za účelem
zbudování montovaného stánku s pečivem.. KMČ s žádostí nesouhlasí
s ohledem na hygienické důvody a fakt, že takovéto stánky hyzdí vzhled
města.
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c) KMČ obdržela žádost SK Sigma Olomouc o směnu parcely o výměře 35
m2 v jejich vlastnictví za parcelu SmOl o výměře 91 m2, oboje při ulici Dolní
Hejčínská v katastrálním území Olomouc – Nová Ulice. Směna je
zdůvodněna zbudováním chodníku a travnaté plochy tamtéž, kteréžto bude
mít za následek komplikace v údržbě travnatých ploch, kterým směna
zabrání. KMČ žádost podporuje a nemá k ní námitky.
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d) KMČ č. 17 obdržela žádost o pronájem 20 m2 při tř. 17. listopadu poblíž
Žižkova náměstí za účelem zbudování stánku s prodejem pizzy. KMČ
s žádostí nesouhlasí vzhledem k faktu, že v místě budou moci být jen obtížně
dodržovány hygienické normy, protože se stánek nachází velmi blízko
frekventované komunikace.
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e) KMČ byla doručena žádost ČEZ o sdělení stanoviska k prodeji dvou
parcel o celkové výměře 23 m2 pod trafostanicemi na ulicích Lafayettova a
Studentská. KMČ žádost podporuje a nemá k ní námitky.
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VI.Různé, diskuze
a) Dne 18.4.2009 se na ulicích Bezručova a Sokolská budou nalézat kontejnery,
kterých mohou občané využít ke zbavení se větších kusů odpadu v rámci
tradiční „sběrové soboty“.
b) KMČ prostřednictvím paní Lazorčákové sestavila seznam jubilantů pro druhé
čtvrtletí tohoto roku. Těmto budou již tradičně členy KMČ předány dárkové
balíčky od SmOl.
c) KMČ se zabývala pracemi v areálu Korunní pevnůstky, jejichž dosavadní
výsledky vítá KMČ s potěšením a věří v další zvelebení této lokality v co
nejbližší době.
VI.Úkoly
VII.Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.45 hod. Příští jednání se bude konat dne 4. 5. 2009
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U
Zlatého jelena.

zapsal: Zdeněk Černohouz
schválil: předseda KMČ 17 Ing.Josef Kalman

V Olomouci 8.4.2009

