
 
 
 

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

 
Zápis z jednání  

7.6.2010 
 
 

I.  Zahájení 
     Pravidelné jednání KMČ 17 bylo výjezdové a konalo se 7.6.2010 
     od 16.30 v zased.místnosti v ul. Wurmova  1. 

II.  Prezence 
     Předseda KMČ zahájil jednání  přivítáním přítomných  členů KMČ a 
     hostů. Přítomni: viz prezenční listina KMČ,zástupce P ČR a MPO. 

III.  Schválení zápisu z min. jednání 
      Předseda přečetl zápis z min. jednání.  Zápis byl schválen v přečteném znění. 
     pro: 9                               proti:0                           zdržel se:0 

IV.  Otevřené body 
     Z minulého jednání trvá bod  o nestandardním povolování záboru  veřejné 
     komunikace (chodníku)  stavebním odborem SmOl ne pro krátkodobé 
     užití, ale pro provoz mobilního stánkus občerstvením. Toto povolení je navíc 
     opakovaně prodlužováno !!Jedná se o  křiž. Žižkovo nám. 
     Protože kolega pověřený projednáním tohoto případu se jednání neúčastnil, 
     byl přesunut na další jednání  12.7.2010. 

V. Nové  
     a) došlá pošta 
          v uplynulém mezidobí došlo na KMČ celkem 25 Rozhodnutí a 2 Rozhodnutí 
          veřejnou vyhláškou. KMČ bere na vědomí.  
 
     b) informace z jednání 
          předseda KMČ informoval o dvou proběhlých stavebních výborech: 
        -  rekonstrukce zastávky MHD u tržnice (ve směru do centra),kde se střetávají  
          chodci s občany čekajícími na autobusy a malý prostor pro zajížděná velko- 
          kapacitních autobusů – očekávaná realizace  2011- KMČ bez připomínek 
         - příprava kruhové křižovatky v prostoru ul. Dobrovského,Na střelnici,Studentská 
          a Zámečnická. Jedná se již o druhý výrobní výbor a výsledek negativně  
          ovlivňují požadavky a návrhy zástupce památkové péče. Vzhledem k tomu, že  
          investorem je Kr. úřad,je nebezpečí, že finanční prostředky budou nakonec 
          použity jinde. Vzhledem k odbornosti projednávaných bodů zatím zástupce 
          do jednání nezasahoval. 
     c) informace z magistrátu SmOl 
          vzhledem  přípravě komunálních a senátních voleb na podzim 2010 nebude 
          zasedací místnost  odboru školství až do odvolání využívaná pro jednání  
          KMČ 17. Proto příští jednání  KMČ 17 a všechna další proběhnou 
          v budově SmOl na Hynaisově ul. 
 
 
 



 
                   
VII.  Ukon čení 
             Jednání bylo ukončeno v 18.15 hod. Znovu upozorňujeme, že  
             PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ 12.7.2010 SE USKUTEČNÍ V BUDOVĚ SMOL 
             na  HYNAISOVĚ UL.        v pravidelném čase od 16.30 hod. 
             Očekáváme,že se tato informace objeví jak na internetových stránkách 
             města, tak v příštím čísle  Radničních listů. 
 
 
 
 
           
 
 
 Olomouc  11.6.2010     
 
schválil : předseda  KMČ  17  Ing.Josef  Kalman     


