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

 
Zápis z jednání 

 
7.12.2009 

 
I.Zahájení  

Pravidelné jednání KMČ 17 se konalo dne 7.12.2009 od 16.30 hod. v zasedací 
místnosti v prvním patře domu U Zlatého jelena na Dolním náměstí. 
 

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

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) Ve věci realizace přechodu pro pěší na ulici Zámečnická. Projekčně 

zpracované řešení bylo přijato k realizaci v r. 2010 v rámci programu 
Bezbariérové úpravy komunikací. 

 
b) K žádosti odboru dopravy o sdělení seznamu potřebných oprav 

komunikací v oblasti KMČ č.17 uvádí KMČ následující seznam 
problematických komunikací: 

- most před Sokolovnou na tř.17.listopadu: upravit návaznost tělesa mostu 
na chodník po obou jeho stranách 

- Tř.Svobody před čísly orientačními 4 a 6:  závažný stav po neodborné 
obnově dlažby po výkopových pracích  - nebezpečí úrazu!! 

- keře, dlažba a kontejnery na Palach.nám.: zbudovat stání pro kontejnery 
a nádoby na tříděný odpad podobné, jako bylo realizováno na Kollárově 
nám., nejlépe pak namísto neudržovaných nízkých keřů v rohu náměstí. 
Dále doporučujeme dořešení dlažby a povrchových úprav před Terezskou 
bránou směrem do travnaté plochy a napojení dlažby v rohu náměstí 
směrem k restauraci Drápal, kde je občany stejně vyšlapávána stezka 
travnatou plochou. 

- úprava zeleně (keřů) zabraňující výhledu při výjezdu z parkoviště na 
ulici Studentská, zvážit s ohledem na nebezpečnou dopravní situaci 
v místě jejich odstranění a nahrazení jinou vhodnější formou nižších 
porostů 

 
Vyjádření Ing. Pospíšilové z odboru dopravy k opravám navrženým na 
posledním jednání: 
- k projednání Radě SmOl: tř.17.listopadu-dlažba před SPŠS, roh ulic 

Kosinova a tř.1.máje, parkoviště na Palachově nám., opakovaně propadená 
vozovka před restaurantem MORITZ 

- předpokládané zrušení chodníku na Palachově nám. naproti č.or.1 



- odložení opravy dlažby na ulici Legionářská pro finanční náročnost 
 
V. Nová záležitost 

a) Došlá pošta 
V mezidobí došlo na KMČ celkem 31 Rozhodnutí a 2 Dohod o povolení 
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí. 
 

VII.R ůzné, diskuze 
a) Členové KMČ za rok 2009 navštívili 102 jubilantů a předali jim dárkové  

balíčky. 
b) byl projednán  plán jednání KMČ 17  pro rok 2010, který bude zveřejněn. 
c) Na KMČ 17 se obrátili občané s žádostí o obnovení  služby občanům internet 

zdarma KMČ doporučuje s omezením jejího fungování pouze na stránky 
s obsahem vztahujícím se k úředním záležitostem. 

d) Paní Lazorčáková informovala o průběhu jednání předsedů KMČ, na 
němž zastupovala předsedu KMČ č. 17: 

- Rekonstrukce budovy PRIORU na Galerii Moritz stav.povolení 
odloženo do vyřešení připomínek (realizace  asi od 0610). 

- KM Č žádá mgr Puhače, aby jí poskytl seznam nově vzniklých ulic 
v rámci statutárního města Olomouce – i mimo rajon KMČ 17 

 
VIII.Úkoly  

              Pokračovat v mapování závad na dlažbě chodníků v obvodu KMČ 17 
 

IX.Ukon čení 
Předseda ukončil jednání v 17.45 hod. Příští jednání se bude konat dne 4.1.2010 
od 16.30 hod., tentokrát jako výjezdní v místě, které specifikuje e-mailem 
předseda KMČ do konce r.2009. 
 
 

KM Č č. 17 přeje všem svým spoluobčanům klidné prožití 

svátků vánočních a hodně zdraví, lásky a porozumění 

v novém roce 2010. 

 
 
 

Zapsal:  Zdeněk Černohouz 

V Olomouci dne 7.12.2009 

Schválil:  předseda KMČ  17   Ing. Josef Kalman 


