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

 
Zápis č. 5/2012 

z jednání dne 14. května 2012 
 
 

I.  Prezence 
Přítomni: Černohouz, Chlupová, Kalman, Lazorčáková, Majzner, Marková, 

Svetková, Valenta  
Omluveni: Čulík, Šimeček, Vysoudil, Záleská 
Hosté: Mgr. Petr Prinz – vedoucí střediska Samaritán, p. Štýbnar-zástupce MPO, 

pí Hradilová – Policie ČR 
 

II.  Zahájení 
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 14. 5. 2012 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-8    proti-0    zdržel se-0 

 
IV.  Otevřené body 

a) č.j. SMOl/Maj/22/758/2012/Š 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 
94/40 o výměře 297 m2 společnosti Samohýl za účelem využití pro rozvoj 
motoristických služeb. 
KM Č s žádostí souhlasí. Pozemek je již nyní začleněn do areálu 
autosalonu a komise nevidí důvod, proč by měl zůstávat v majetku města 
Olomouce. 
pro-8    proti-0    zdržel se-0 

b) č.j. SMOl/Maj/22/2305/2011/Čí 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k prodeji, popřípadě pronájmu 
parcely č.p. 105/1 o výměře 216 m2 zpevněná parkovací plocha Poliklinice 
Olomouc. 
KM Č s žádostí nesouhlasí. Nedoporučujeme v centru vyhrazovat další 
plochy pro soukromé subjekty. Máme za to, že Poliklinika má v současnosti 
v užívání dostatečné množství parkovacích míst v okolí a že další jsou jí 
k dispozici v podobě veřejných parkovacích ploch za poplatek na ploše 
autobusového nádraží Tržnice. 
pro-0    proti-8    zdržel se-0 

c) č.j. Maj-PR/213/2004 
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 99/1 o výměře 
272m2, při ul. Michalské stromořadí a U Výpadu společnosti W-Invest a.s. za 
účelem vytvoření kavárničky hotelu Alley. Pozemek je již nyní užíván na 
základě smlouvy MAJ-EM-NS/65/2006/Plh. 
KM Č s návrhem nesouhlasí a doporučuje využít pozemek ze strany města 
v souladu s územním plánem, nejlépe jako dětské hřiště. 
pro-0    proti-8    zdržel se-0 
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V. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 
V mezidobí došlo na KMČ celkem 52 Rozhodnutí a 7 Dohod o povolení 
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí, a dále oznámení o 
zahájení vodoprávního řízení a rozhodnutí odboru životního prostředí. 

b) č.j. SMOl/Maj/22/1096/2012/Výs 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k prodeji budovy č.p. 779 
s pozemkem parc. č. 1087 (nyní sídlo MPO) a pozemku parc. č. 99/15 o 
výměře 445m2 (nyní parkoviště MPO) za účelem rozšíření prostor BUSINESS 
HOTELU  ALLEY. 
KM Č č. 17 oceňuje přínos, jakým jsou služby hotelu v centru města pro 
jeho návštěvníky, ale s ohledem na neznalost záměru města stran sídla 
MPO v budoucnosti se KMČ nebude k problému vyjadřovat.   
pro-0    proti-0    zdrželo se-8 

c) č.j. SMOl/Maj/22/1660/2012/Sk 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o sdělení stanoviska k pronájmu pozemku 
města za účelem provozování poutače pro hotel GÓL poblíž ulice Na Střelnici. 
Pronajimateli povolení nebylo uděleno a skončilo mu ke dni 31.12.2011. Od té 
doby je poutač bez povolení instalován nadále. Hotel Gól žádá o povolení 
dodatečně, aby byl uveden v soulad stav právní a skutečný (protiprávní). 
KM Č č. 17 s návrhem nesouhlasí. Majetkoprávní odbor měl jist ě své 
důvody pro neprodloužení záboru veřejného prostranství, které dle 
našeho názoru trvají. Doporučujeme se zabývat podobnými žádostmi v dané 
lokalitě až po realizaci stavby blízkého kruhového objezdu a do té doby zde 
podobné dlouhodobé zábory nepovolovat. Upozorňujeme dále na nutnost 
nepovolený poutač odstranit, neboť se namístě už pátý měsíc nachází 
protiprávn ě. 
pro-0    proti-8    zdržel se-0 

d) č.j. SMOl/Maj/22/4196/2011/Šk 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o sdělení stanoviska k prodeji zahrady parc. č. 
105/20 o výměře 619 m2, která obklopuje dům Vídeňská č.or. 12. 
KM Č č. 17 s prodejem  souhlasí, ale tento souhlas podmiňujeme získáním 
písemného vyjádření ostatních vlastníků bytových jednotek v domě o tom, 
že nemají o využívání této zahrady zájem. Dále upozorňujeme na skutečnost, 
že dle našeho názoru není vhodné snižovat kupní cenu daného pozemku o 
odhadované náklady na rekonstrukci plotu, což by v konečném důsledku 
mohlo znamenat výrazné podhodnocení pozemků. Doporučujeme, aby cena 
byla stanovena dle běžných kritérií a budoucí majitel si zahradu i oplocení 
opravil na své náklady posléze. 
pro-8    proti-0    zdržel se-0 
 

VI.  Různé, diskuze 
a) Host na jednání komise Mgr.Pert Prinz, vedoucí střediska Samaritán, 

seznámil členy komise se vzrůstajícím napětím v okolí ulice Wurmova 
v souvislosti s problematikou bezdomovectví. Počet osob bez domova vzrůstá 
(nyní 35 žádostí v pořadníku na ubytování v azylovém domě od mužů a 25 od 
žen) a důsledkem tohoto roste i počet stížností na bezdomovce od obyvatel a 
podnikatelů v okolí míst, kde se osoby bez domova shromažďují. Ve středisku 
Samaritán na ulici Wurmova je poskytováno více než deset různých služeb 
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sociálně slabým obyvatelům města. Především v souvislosti se službou 
nízkoprahového centra se však v jeho okolí shromažďuje větší počet osob bez 
domova. V současné době se vedení Samaritánu snaží intenzivně jednat 
s představiteli města a zástupci příslušných odborů magistrátu o řešení stížností 
obyvatel problematických lokalit. Jednou  z projednávaných možných řešení je 
i přesun některých poskytovaných služeb do nemovitostí mimo centrum města. 
KM Č na svém příštím jednání plánuje tuto problematiku hlouběji 
diskutovat i za účasti dotčené veřejnosti a zástupců centra, a to v zájmu 
zvýšení informovanosti obyvatel centra města o službách Samaritánu, 
rozboru situace v místě a nastínění případných řešení. 

b) Na komisi se obrátili občané s žádostí o zbudování napojení na cyklostezku 
skrz Čechovy sady. Konkrétně by si ji přáli při větvi C cestní sítě, která vede 
do parku z ulice Krapkova poblíž vlakové stanice Olomouc město. 

c) KMČ obdržela oznámení o zahájení vodoprávního řízení a následně i 
rozhodnutí o povolení nakládání s povrchovými vodami v souvislosti se 
stavbou komplexu Šantovka. 

d) Komise obdržela od Technických služeb Plán prací v oblasti naší KMČ na 
měsíc květen, který bude zveřejněn na naší vývěsní desce. 

e) KM Č obdržela informace od Ing. Kalmana o probíhající rekonstrukci 
Dolního náměstí. 

- již nyní se předpokládá zpoždění termínu dokončení stavby přibližně o 
jeden měsíc 

- bude zadáno nové výběrové řízení na dodavatele „inteligentního“ 
osvětlení 

- kvůli kolizi s plánovaným umístěním podzemní trafostanice bude 
odstraněna předzahrádka cukrárny 

- probíhá vyčíslování dodatečných nákladů v souvislosti s rozšířením 
rozsahu archeologických průzkumů 

f) KMČ obdržela dotaz Společenství vlastníků bytových jednotek domu na ulici 
Javoříčská č.or. 2, kdy přesně bude realizována oprava dlažby v dané ulici a 
v jakém rozsahu. O opravě se dozvěděli z tisku a mají obavy z kolize 
předlažďování s instalací lešení sloužícího k opravě fasády jejich domu. 
Komise dále diskutovala problematiku rekonstrukcí komunikací v centru 
města. Předseda KMČ 17 požádal členy, aby si do příště připravili návrhy 
na  rekonstrukce komunikací v centru. Sám pak zjistí informace o 
plánovaných rekonstrukcích v roce 2012. 

g) Komise obdržela informaci o restaurování kříže u kostela Sv. Mořice. 
 

VII.  Úkoly 
a) Předseda zašle oddělení realizace staveb žádost o zbudování přípojky na 

cyklostezku v Čechových sadech podél větve C cestní sítě. 
b) Předseda zjistí na Technických službách a na odboru dopravy termíny a rozsah 

oprav komunikací v centru města a odpoví v návaznosti na to občanům 
z Javoříčské ulice. 

c) Členové komise si do příštího jednání připraví návrhy na rekonstrukce 
komunikací v centru města, které by komise mohla realizovat z peněž jí za 
daným účelem vyhrazených.  

d) Ing. Marek komisi na příštím jednání seznámí s výsledky svého pátrání po 
studii, která údajně blokuje rekonstrukce plánované naší komisí a odborem 
dopravy na Palachově náměstí. 
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VIII.  Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.20 hod. Příští jednání se bude konat dne 4. 6. 2012 od 
16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého  
jelena na Dolním náměstí. Jednání komise je veřejné a veřejnost je na ně srdečně 
zvána. 
 
 
 

V Olomouci dne 15. května 2012 
Zapsala Mgr. Dana Chlupová 
 
Zápis opravil a doplnil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


