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

 
Zápis z jednání 

 
6.12.2010 

 
I.Zahájení  

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 6.12.2010 od 16.30 hod. výjimečně 
v kavárně Národní dům.  
 

II.Prezence 
Předseda zahájil jednání přivítáním přítomných a návrhem programu jednání. 
Přítomni: viz prezenční listinu (předseda, 8 členů, zástupce MPO, zástupce PČR) 
 

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

IV.Otevřené body   
             Předseda informoval o provedení kovářských prvků(ohrazení a stojanů na kola) 
             U kostela Dominikánů,které bylo v plánu akcí hrazených z rozpočtu KMČ 17. 

 
V. Nová záležitost 

a) Došlá pošta 
V mezidobí došlo na KMČ celkem 18 Rozhodnutí a 2 Dohody o povolení 
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí. 

b) č.j. maj/22/7469/2007, č.j. maj/22/7470/2007, č.j. maj/22/5595/2007 a č.j. 
maj/22/4693/2010 
Žádosti různých subjektů o pronájem s možností následného odprodeje či 
koupi pozemku se zbytky základů bývalé rotundy (střelnice) v parčíku při ulici 
Na Střelnici. A to za účelem vybudování různých objektů restauračního typu, 
nebo dokonce pro výstavbu hotelu. 
 KMČ s žádostmi nesouhlasí. Odvoláváme se na své předchozí vyjádření 
v této věci s tím, že ve věci od té doby nedošlo k žádným změnám 
odůvodňujícím nové stanovisko. Zejména nesouhlasíme s omezováním zeleně 
v místě, s ohledem na fakt, že některé stromy jsou chráněné a parčík má nyní 
statut „chráněná lokalita“ 
pro-0  proti-9  zdržel se-0 

c) č.j. maj/22/966/2010 
Žádost u koupi parcely při ulici Hrnčířská za účelem zbudování parkovacího 
stání. KMČ s žádostí nesouhlasí s ohledem na nedostatečnou šíři komunikace. 
Současně připomínáme naše dlouhodobé konstantní negativní stanovisko 
k odprodeji parkovacích stání v centru města soukromým subjektům. 
pro-0  proti-  zdržel se-0 
 
- odbor majetkoprávní pozorujeme na možnou neplatnost podání,protože ji 

podávají manželé Ujfaluši ,což už dávno není pravda(jsou rozvedeni). 
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VI.Různé, diskuze 
a) KMČ žádá Technické služby o urychlenou opravu přechodu pro pěší na Třídě 

Svobody u KB kvůli obrovské kaluži přímo v semafory řízeném přechodu, 
v němž se hromadí voda a neodtéká, protože je kanál umístěn nevhodně vysoko. 

 
b) KMČ děkuje pí. Lazorčákové za dlouhodobou přínosnou práci v Agendě 

jubilantů. 
c) KMČ rovněž děkuje zástupcům Policie ČR a Městské policie Olomouc a 

pracovníkům odb.vnějších vztahů SmOl za spolupráci v roce 2010. 
 
 

VII.Úkoly   
           Předseda  KMČ obdržel obsáhlý mail občana se souborem stížností a dotazů na  
           Práci a činnost MPO a Tech.služeb. Materiál byl postoupen řediteli MPO a ředi- 
           teli Tech.služeb k vyjádření s žádostí o kopii pro potřeby KMČ. Zároveň bylo  
           dohodnuto přeposlat  stížnost  všem členům KMČ pro informaci. 
           Předseda pozval  stěžovatele na lednové jednání KMČ. 
 
          V souvislosti s ukončením minulého funkčního období bude předseda  neprodleně  
          informovat členy KMČ o stavu jednání.  Zatím minimálně lednové jednání KMČ 
          proběhne ve stávajícím složení. 
 

VIII.Ukon čení 
Předseda ukončil jednání v 17.50 hod. Příští jednání se bude konat dne 3.1.2011 
od 16.30 hod., tentokrát již opět v zasedací místnosti odboru školství v prvním 
patře domu U Zlatého jelena na Dolním náměstí. 
 

KM Č č. 17 přeje všem spoluobčanům  
klidné prožití Vánočních svátků  

a všechno nejlepší v novém roce 2011 
 
 

Zapsal:  Zdeněk Černohouz 

V Olomouci dne 6.12.2010 

Schválil:  předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman 


