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

 
Zápis z jednání 

 
1.3.2010 

 
I.Zahájení  

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 1.3.2010 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, 6 členů, zástupci PČR, zástupce MPO- 
Štýbnar, jako host- paní Kolomazníková) 
 

III.Schválení zápisu z minulého jednání 
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění. 
pro-7  proti-0  zdržel se-0 
 

IV.Otevřené body 
a) Ve  věci realizace zrcadla  v ulici Uhelná za účelem zlepšení dopravně-

bezpečnostní situace v místě obdržela KMČ informaci, že dodavatel 
potvrdil realizaci projektu v pr ůběhu měsíce března tohoto roku. 

b) MPO potvrdila, že je z její strany opakovaně řešen provozovatel 
pojízdného stánku s občerstvením stran faktu, že provozuje svou živnost 
a to i po nesčetných upozorněních na jiných místech, než kde ji má 
povolenou a znečišťuje svým provozem několik prostranství v centru 
města. 
  

V. Nová záležitost 
a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 13 Rozhodnutí a 4 Dohody o povolení 
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí. 
 

b) Na KMČ se obrátila paní Kolomazníková ohledně několika 
problematických záležitostí v oblasti ulic Nešverova-Javořičská. Konkrétně 
se jedná o nevzhlednost okolí Terezské brány a odpudivého kouta Palachova 
náměstí u kontejnerů na tříděný odpad a keřů v přilehlém rohu zelené plochy 
tamtéž. (viz  přiložené foto). KMČ č. 17 se po debatě rozhodla, že bude 
apelovat na Technické služby ve věci častějšího úklidu lokality, a to pokud 
možno plánovaně automaticky a ne až na žádost v místě žijících občanů. 
-- Problematika pejskařů-žádost o umístění několika košů na psí exkrementy 
doplněných igelitovými pytlíky v oblasti Palachova náměstí a přilehlých ulic. 
-- Diskotéka Belmondo-neustálé porušování nočního klidu a devastace 
mobiliáře náměstí podnapilými (často i mladistvými) návštěvníky podniku, 
výskyt injekčních stříkaček, skleněných střepů a lahví v parčíku  na 
Palachově nám.,takže hrozí zranění dětí při procházkách. 
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Pí. Kolomazníková navrhuje větší frekvenci čištění lokality okolo laviček ze 
strany TS. TS na žádost občanů uklidí lokalitu neprodlen ě,ale jeví se nám 
jako jednodušší plánovat tyto úklidy již s předstihem, ne až na žádost občanů 
dodatečně. 
MPO informovala o dvou jejích inspekcích, které byly v poslední době 
realizovány v diskotéce Belmondo. Na nich byla zjištěna alarmující množství 
podnapilých osob ve věku pod osmnáct let. 
Předseda KMĆ projedná s ředitelem TSO možnosti řešení. 
pro-7  proti-0  zdržel se-0 
 
c. KM Č v této souvislosti doporučuje,aby MPO vytypovala lokality,kde je 

nutná častější  kontrola strážníků MPO. Tento přehled by mohl  sloužit 
Radě SmOl jako podklad pro přípravu obecně závazné vyhlášky zaka- 
zující konzumaci alkoholu v konkrétních lokalitách města. 

  
VI.Různé, diskuze 

a) KM Č obdržela harmonogram sběrových sobot – bude vyvěšeno. 
b) KM Č obdržela dvě oznámení o projednání návrhu zadání změn, které bere 

na vědomí. 
c) SmOl veřejnou vyhláškou oznamuje, že byly nalezeny skryté objekty-polní 

kryty, jejichž majitelé se hledají za účelem prokázání jejich vlastnického 
práva k nemovitostem. KMČ ji zveřejní na své vývěsce. 

d)  Na jednání Výrobní porady k  plánované realizaci kruhového objezdu 
Dobrovského-Na Střelnici-KMČ č.17 pověřila účastí pí. Svetkovou.. 

 
VII.Úkoly P ředseda KMČ  projedná s řed. TSO řešení stížnosti  p. Kolomazníkové 

                  a příp. s img. Štěpánkovou  úpravy v parku na Palachově nám. 
 

VIII.Ukon čení 
Předseda ukončil jednání v 18.00 hod. Příští jednání se bude konat dne 12.4.2010 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U 
Zlatého jelena. 
 
 

Zapsal:  Zdeněk Černohouz 

V Olomouci dne 1.3.2010 

Schválil:  předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman 


