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

 
Zápis č. 9/2011 

z jednání dne 3. října 2011 
 
 

I.  Prezence 
Přítomni: Černohouz, Čulík, Chlupová, Kalman, Marková, Svetková, Šimeček, 

Valenta 
Omluveni: Lazorčáková, Vysoudil, Záleská 
Hosté: zástupce MPO pan Štýbnar, zástupkyně PČR pprap. Hradilová 
 

II.  Zahájení 
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 3. 10. 2011 od 16.30 hod. v zasedací 
místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého jelena. Předseda přivítal 
přítomné a zahájil jednání návrhem jeho programu. 

 
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) Změny ve složení KMČ č. 17 

Rada města Olomouce odvolala Mgr. Vlčka z pozice člena KMČ č. 17. 
Děkujeme panu Vlčkovi za jeho působení v komisi. Členové KMČ mají na 
zvážení návrhy na případné nové členy KMČ 17. 

b) Stání na nádoby na tříděný a komunální odpad na Palachově nám. 
Předseda KMČ představil členům návrh stání na Palachově náměstí, které bylo 
zařazeno do Plánu investic města Olomouce na rok 2012. 

c) Veřejné osvětlení  
Předseda KMČ obdržel informaci od Technických služeb v souvislosti s nátěry 
sloupů veřejného osvětlení. Nátěry sloupů ve správě TS začnou až v roce 2012. 
KMČ se s opravami a nátěry sloupů, na nichž je ukotveno tramvajové vedení, 
musí obrátit na jejich správce, jímž je DPMO. 

d) KMČ obdržela informace z odboru životního prostředí týkající se zvýšeného 
výskytu holubů v centru města a jejich likvidace. Město využívá několik 
odchytových klecí, které jsou umístěny na budovách v centru města a jiných 
lokalitách s vysokou koncentrací těchto živočichů. Likviduje se cca 50 ks za 
týden. Není v silách MmOl odstranit všechny holuby ve městě. Občanům 
doporučujeme oslovit v případě nutnosti odchytu či likvidace přemnožených 
ptáků kontaktovat specializované firmy s licencí. 

e) Rekonstrukce komunikací v oblasti působnosti KMČ č. 17 
Člen KMČ pan Šimeček předložil další návrhy na rekonstrukce komunikací 
v areálu komise, které doplnil i fotodokumentací. 
KMČ k rekonstrukci kromě dříve nadržených doplňuje následující 
komunikace: 

- okolí kostela sv Mořice a ulice Úzká – vyčištění prostor a 
rekonstrukce povrchu komunikací 
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- Studentská, Sokolská, Koželužská a 8. května – rekonstrukce 
chodníků v úsecích dle fotodokumentace a na ulici Koželužské i 
rekonstrukce vozovky 

- Městské parky – kontrola funkčnosti osvětlení 
f) Opakované rušení nočního klidu na ulicích přilehlých ke Klubu 15 minut 

KMČ vyslechla od svého předsedy informace o tom, jak pokračují jednání 
s nespokojenými občany ohledně stížností na rušení nočního klidu u klubu 15 
minut na ul Komenská. Stěžovatelům bylo radou města odpovězeno na petici, 
na místě bude umístěna mobilní kamera MPO a pan tajemník magistrátu města 
Olomouce Bc. Večeř dostal od rady města úkol zadat prošetření daného 
problematického klubu na odboru živnostenském a stavebním. 
 

V. Nové záležitosti 
a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 29 Rozhodnutí a 2 Dohody o povolení 
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí. 

b) č.j. SMOl/Maj/22/3546/2011/Sk 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k pronájmu tří kusů sloupků při 
parkovišti na ulici Studentská, na pozemku parc. č. 79/29 za účelem zřízení 
reklamní plochy. 
KM Č č. 17 s návrhem nesouhlasí s odůvodněním, že umístění reklamních 
poutačů v této části města není vhodné z dopravně bezpečnostního hlediska. 
Navíc by jeho umístění na tomto místě hyzdilo pohled na pás hradební zdi 
v pozadí parkoviště. 
pro-8   proti-0    zdržel se-0 

c) č.j. SMOl/ŽP/55/6925/2011/Hu a č.j. SMOl/ŽP/55/7148/2011/Sk 
Odbor životního prostředí komisi oznámil zahájení vodoprávních řízení ve věci 
přeložek kanalizace souvisejících se stavbou tramvajové trati ve směru 
Trnkova, dále pak úprav v rámci projektu Galerie Šantovka, kde má být 
například zbudován nový balvanitý skluz na místě dnešního protrženého jezu 
při sokolovně na tř. 17. listopadu. 

d) č.j. SMOl/Maj/22/4733/2011/Pr 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. 
č. 124/6 o výměře  1 m2 při tř. 17. listopadu za účelem stavby otočných hodin 
s reklamní plochou. 
KM Č č. 17 odkládá své stanovisko do doby, než žadatel doplní svou žádost o 
vizualizaci hodin a popis technických podmínek jejich realizace (např. napojení 
na elektrickou energii) 
pro-6    proti-0    zdržel se-2 
 

VI.  Různé, diskuze 
a) KMČ obdržela harmonogram sběrných sobot. V našem areálu je plánována ta 

nejbližší na 8. 10. 2011. Jeden kontejner bude umístěn na křižovatce ulic 
nábřeží Přemyslovců a tř. 1. máje, druhý na styku ulice Kapucínská s Dolním 
nám. 

b) Na KMČ č. 17 se obrací stále větší počet občanů se stížnostmi na rostoucí 
počet prodejů historických domů v centru města. KM Č č. 17 doporučuje 
vedení města zodpovědně zvažovat tyto prodeje a umožnit občanům 
vyjádřit se k těmto prodejům ve veřejné diskusi, a to zejména s ohledem 
na nájemníky bytů v nemovitostech žijící. 
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c) KMČ obdržela od Technických služeb plán prací v areálu komise pro říjen 
2011. 

 
VII.  Úkoly 

Všichni členové KMČ mají za úkol si na příští jednání připravit návrhy na možné 
obsazení uvolněných míst v KMČ. 

 
VIII.  Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.15 hod. Příští jednání se bude konat dne 7. 11. 2011 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého  
jelena na Dolním náměstí. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána. 
 
 

V Olomouci dne 4. října 2011 
 
 
Zapsala Mgr. Dana Chlupová 
 
Zápis ověřil a doplnil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


