KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis z jednání
1.6.2009
I.Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č.17 se konalo dne 1.6.2009 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, 8 členů, Ing. Hopp, Jan Kadlec,
zástupce PČR)
III.Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
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IV.Otevřené body
a) KMČ diskutovala možnost instalace druhé vývěsní desky KMČ č. 17 na
budově rekonstruované Okresní knihovny nebo jinde na volném
prostranství na Náměstí republiky, nejlépe pak v prostoru mezi
parkovištěm a zastávkou tramvaje ve směru hlavní nádraží. KMČ žádá
zbudování vývěsní desky na jedné z těchto dvou navržených pozic.
V. Nová záležitost
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 24 Rozhodnutí a 2 Povolení, jež KMČ č.17
bere na vědomí.
b) KMČ obdržela žádost o pronájem plochy za účelem umístění dvou kusů
reklamních ploch na parcele 124/4 v zeleném pásu při areálu Lokomotivy na
tř.17.listopadu. KMČ s žádostí nesouhlasí s ohledem na předchozí nesouhlasy
s žádostmi týkajícími se předmětné lokality. Odkazujeme dále na stanovisko
KMČ doporučující převod pozemků do vlastnictví Sokolu a Lokomotivy
uvedené v březnovém zápise z jednání KMČ č. 17. Do vyřešení situace
ohledně převodu majetku KMČ nepřipadá rozumné další návrhy ohledně
této lokality doporučovat.
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VI.Různé, diskuze
a) Ing. Hopp předal KMČ seznam plánovaných oprav v obvodu KMČ č. 17.
Ten KMČ bere bez připomínek na vědomí. Seznam opravovaných ulic
bude uveřejněn na vývěsní desce KMČ paní Svetkovou.
b) KMČ obdržela plán čištění města v obvodu KMČ č. 17 Plán bude
zveřejněn na vývěsní desce KMČ č.17.
c) Pan Kadlec, zástupce Muzea olomoucké pevnosti, přednesl KMČ zprávu
o pokračování rekonstrukce areálu Korunní pevnůstky. V současné době

je ukončeno očištění a základní rekonstrukce valů. V další etapě budou po
zpracování konečných projektů následovat zbudování inženýrských sítí
v místě, rekonstrukce budov v areálu a jejich definitivní uvedení do
provozu. Závěr realizace celého areálu je plánován nejdříve v roce 2012.
V budoucnosti je v jednání i možné propojení areálu se sousedním areálem
rozária.
Pan Kadlec pozval členy KMČ na 6.6.2008 na prohlídku a koncert v areálu
pevnůstky.
VII.Úkoly
Předseda KMČ znovu otevře jednání o instalaci druhé skřínky. KMČ považuje
za nutné instalaci realizovat před zahájením rekonstrukce tř.1.máje z důvodu
průběžné informovanosti dotčených občanů a podniků.
VIII.Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.50 hod. Příští jednání se bude konat dne 13. 7.
2009 od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U
Zlatého jelena.

Zapsal: Zdeněk Černohouz
V Olomouci dne 1.6.2009
Schválil: předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman

