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

 
Zápis č. 10/2011 

z jednání dne 7. listopadu 2011 
 

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

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

II.  Zahájení 
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 7. 11. 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-9    proti-0    zdržel se-0 
  

IV.  Otevřené body 
a) Ing. Kalman již na předchozím jednání komise nadnesl otázku uzamčení obou 

konců ulice Kozí. KMČ považuje za nevhodné zamezení přístupu občanům do 
této lokality, zejména pak je dle jejího názoru nešťastné, že se nelze dostat ke 
zvonkům domů s ulicí sousedících. Rovněž byla diskutována možnost 
uzamykání pasáže z Horního náměstí na Tř. Svobody v nočních hodinách. 
Důvodem je pak zejména znečišťování lokality bezdomovci, které se stává 
v poslední době často neúnosným. Mgr. Černohouz seznámil členy KMČ 
s názorem odborů MmOl na danou problematiku. Odbor majetkoprávní sdělil, 
že část pasáže pod schody patří bytovému družstvu PASÁŽKA a zbytek 
směrem k Hornímu náměstí Hotelu LAFAYETTE. SMOl tedy nemůže 
regulovat režim v pasáži. V soukromém vlastnictví je i brána v ulici Kozí a 
SMOl stran jejího uzamykání s jejími vlastníky nikdy nejednalo. 

b) Mgr. Záleská informovala komisi o tom, že probíhají jednání ohledně 
instalace druhé vývěsní desky KMČ č. 17, a to v areálu Nám. Republiky. 

c) č.j. SMOl/Maj/22/4733/2011/Pr 
Ve věci žádosti o prodej části pozemku parc. č. 124/6 o výměře 1 m2 při ulici 
17.listopadu za účelem zbudování otočných reklamních hodin. 
KM Č č. 17 s návrhem nesouhlasí s odůvodněním, že se jedná o další  
reklamních plochu, která bude hyzdit vzhled centra města a není vhodná ani 
z dopravně bezpečnostního hlediska. 
Pro- 9    proti-0    zdržel-0 

d) Změny ve složení KMČ č. 17 
Rada města Olomouce již dříve odvolala Mgr. Vlčka a pana Poláka z pozice 
člena KMČ č. 17. KMČ navrhuje doplnit své složení o 2 nové členy:  

- Doc. RNDr. Vanžurová, CSc. 
- p. Dorry Majzner  

  Pro- 9    proti-0    zdržel-0  
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V. Nové záležitosti 
a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 36 Rozhodnutí a 3 Dohody o povolení 
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí. 

b) č.j. SMOl/Maj/22/5540/2011/Sk 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k pronájmu 1m2 pozemku parc. 
č. 75/79 na nároží ulic Palackého a Pöttingova za účelem zřízení otočných 
reklamních hodin. 
KM Č č. 17 s návrhem nesouhlasí s odůvodněním, že se jedná o další  
reklamních plochu, která bude hyzdit vzhled centra města a není vhodná ani 
z dopravně bezpečnostního hlediska. 
Pro- 9   proti-0   zdržel-0 

c) č.j. SMOl/ŽP/55/6925/2011/Hu a č.j. SMOl/ŽP/55/7148/2011/Sk 
Odbor životního prostředí komisi oznámil vydání stavebních povolení 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/22/2099/2011/Mi 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k prodeji zahrady parc. č. 64/5 o 
výměře 108 m2 za účelem zřízení zázemí pro dvě bytové jednotky p. 
Hercíkové. Pozemek je přístupný pouze přes dům Žerotínovo nám. č. or. 13. 
KM Č č. 17 odkládá své stanovisko do doby, než budou zjištěna stanoviska 
ostatních majitelů bytových jednotek v domě. 
pro-10    proti-0    zdržel se-0 

e) č.j. SMOl/Maj/22/1718/2011/Mi 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 529 
zahrada o výměře 38 m2 za účelem zřízení zázemí a zahrádky s květinami 
k relaxaci manželů Ortových.  
KM Č č. 17 odkládá své stanovisko do doby, než budou zjištěna stanoviska 
ostatních majitelů bytových jednotek v domě. 
pro-10    proti-0    zdržel se-0 

f) č.j. SMOl/ÚSO/77/17/2011/Voj – oznámení o zahájení územního řízení 
veřejnou vyhláškou. Ing. arch. Opletal – požádal o stanovisko k výstavbě 
nemovitosti v Sokolské ulici. 
KMČ č. 17 se seznámila s návrhem p. Ing. arch. Opletala na výstavbu 
polyfunkčního domu č. or. 5 na ul. Sokolská na místě proluky a situací, v jaké 
se investiční záměr nachází. Informaci Ing. arch. Opletala bereme na vědomí a 
konstatujeme, že v této věci nemůže KMČ podniknout žádné kroky. 
Investorovi doporučujeme postupovat dle příslušných právních norem v rámci 
řízení, kterého je účastníkem. 
 

VI.  Různé, diskuze 
a) KMČ obdržela od Technických služeb informaci: 

- o omezení svozu bioodpadu 
- o otevření nového sběrného dvora v Olomouci-Neředíně za krematoriem 

od 1. 11. 2011 
- o udržování chodníků v zimní sezóně 

b) P. Bayer se obrátil na komisi s dotazem na údajnou změnu zavěšení trolejí 
z domu Náměstí národních hrdinů č. or. 1 na samostatné sloupy. KMČ č. 17 
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nemá o tomto projektu žádnou informaci, děkuje za podnět a, pokud informace 
získá, občana vyrozumí. 

c) KMČ obdržela od oddělení MHD informaci o dopravním průzkumu, který 
probíhal na území města v minulém měsíci. 

d) KMČ obdržela pozvánku na Zasedání zastupitelstva města Olomouce, které se 
koná ve velkém zasedacím sále budovy magistrátu na Hynaisově ulici ve 
středu 9. listopadu 2011 od 9.00. 

 
VII.  Úkoly 

 
VIII.  Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 17.55 hod. Příští jednání se bude konat dne 5. 12. 2011 
od 16.30 hod. v salonku restaurace Il Castello na ulici 28.října. Jednání komise je 
veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána. 
 
 

V Olomouci dne 10. listopadu 2011 
 
 
Zapsala Mgr. Dana Chlupová 
 
Zápis ověřil a doplnil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


