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

 
Zápis z jednání 

 
3.1.2011 

 
I.Zahájení  

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 3.1.2011 od 16.30 hod.v zasedací 
místnosti odboru školství 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, zástupce MPO, zástupce PČR) 
 

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 
                   KMČ dosud neobdržena závěrečnou (komplexní) odpověď odborných orgánů  
                   SmOl na stížnost  p.Gronského z 23.11.2010,která měla být podána v zák. době!! 
V. Nová záležitost 

a) Došlá pošta 
V mezidobí došlo na KMČ celkem 9 Rozhodnutí a 3 Dohody o povolení 
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí. 

b) č.j. maj/22/3540/2010/Výs 
Žádost pana Hájka o pronájem pozemků poblíž letadla v katastrálním území 
Nová Ulice za účelem provozování lunaparku. KMČ již jeho obdobnou žádost 
projednala na svém jednání v září 2010 a tato žádost je jen upravenou verzí té 
předchozí. Proto KMČ s žádostí souhlasí a odkazuje na své předchozí 
stanovisko ve věci v tom smyslu, aby si SmOl ohlídalo případné možné 
budoucí využití parcel např. v souvislosti s přestavbou zimního stadionu.  
pro-7  proti-0  zdržel se-0 

c) č.j. maj/22/5198/2010/To 
Žádost společnosti ČEZ o sdělení stanoviska k pronájmu a následnému prodeji 
části parcely č.116/14 o výměře 18 m2 na Dolním náměstí za účelem výstavby 
podzemní trafostanice. KMČ s žádostí souhlasí a upozorňuje na nutnost 
uskutečnit archeologický a historický průzkum v místě před zahájením stavby. 
pro-5  proti-1  zdržel se-1 
 

VI.Různé, diskuze 
a) Odbor životního prostředí MmOl ve spolupráci s Technickými službami zve 
členy KMČ na seminář o postupném rozšiřování systému třídění bioodpadu do 
všech městských částí  který proběhne18.1.2011.Za KMČ předseda + 1. 

b) KMČ obdržela od odboru koncepce a rozvoje oznámení o veřejném projednání 
návrhu souboru změn územního plánu SmOl. Členové KMČ se zúčastní  
individuálně dle časových možností. 
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c) KMČ obdržela oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení 
bez místního šetření a ústního jednání ve věci stavebních úprav-vodních děl na 
Dolním náměstí v Olomouci. Za KMČ  bude p.Svetková. 

d) KMČ projednala možné složení KMČ č.17 v následujícím volebním období   
jako podklad pro jednání Zastupitelstva  SmOl. 

e) Statistika KMČ č.17 za rok 2010: 
Počet jednání: 11 řádných (z toho 3 výjezdní s projednáním místních 

specifik) 
Účast členů: 74,1% (ovlivněna malou účastí Ing. Marka - 37% a  

p.Teichmanna ve druhém pololetí - 20%) 
Za rok 2010 došlo na KMČ celkem 294 rozhodnutí, 42 Dohod o povolení 
zvláštního užívání zeleně a 27 žádostí o vyjádření (z nich 11 doporučeno, 14 
nedoporučeno a 2 odloženy). KMČ opakovaně poukazuje na fakt, že nemá 
zpětnou vazbu stran konečných rozhodnutí v případech ní projednaných žádostí. 
 
V roce 2010 bylo předáno celkem 91 přání jubilantům. 

 
VII.Úkoly  

              Plán jednání KMČ 17 na r. 2011:  3.1./ 7.2./ 7.3./ 4.4./ 2.5./6.6. 
                                                                     4.7./  5.9./ 3.10./ 7.11./ 5.12. 
              Jednání se koná v zasedačce školského odboru SmOl na Dolním nám.2  od 16.30. 

 
VIII.Ukon čení 

Předseda ukončil jednání v 17.30 hod. Příští jednání se bude konat dne 7.2.2011 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství v prvním patře domu U 
Zlatého jelena na Dolním náměstí. 
 

 

 

 

Zapsal:  Zdeněk Černohouz 

V Olomouci dne 3.1.2011 

Schválil:  předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman 


