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

 
Zápis č. 1/2013 

z jednání dne 7. ledna 2013 
 
 

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

Vysoudil 
Omluveni: Kalman, Majzner, Valenta, Záleská 
 
Hosté: pí Pomanovská, p. Štýbnar – zástupce MPO, pí Hradilová – zástupce PČR 
 

II.  Zahájení 
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 7. 1. 2013 od 16.30 hod. v zasedací místnosti 
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) Agenda jubilantů 
Komise plánuje změnu způsobu blahopřání jubilantům spadajícím do působnosti 
KMČ č.17 a za tímto účelem pozvala na své jednání pí Romanovskou, zástupkyni 
Sboru pro občanské záležitosti. 
 
Jubilanti obdrží pozvání na slavnostní předání balíčků s kulturním programem 
(v délce cca 45 min). Květiny a balíčky zajistí pí Romanovská a jejich transport na 
radnici členové KMČ. 
 
Balíčky, které nebudou moci být předány při této příležitosti budou rozneseny 
dodatečně. Pí Lazorčáková zpracuje seznam jubilantů naší KMČ za první pololetí 
2013. Akce se bude konat 2 x ročně, první termín je uvažován v březnu 2013.  
 

b) Kontejnery – Palachovo náměstí 
Předseda informoval komisi o tom, že v rámci rekonstrukce chodníků v ulici 
Javoříčská a na Palachově náměstí samotném byl naproti hostinského pivovaru 
Moritz zbudován dlážděný prostor na kontejnery na tříděný odpad. Kontejnery na 
odpad komunální, které náležejí k domu Palachovo nám. č.or. 1, však hyzdí okolí 
Terezské brány nadále. Městská policie dala podnět na odbor životního prostředí, 
zatím nemáme žádnou odezvu. 
 
KMČ obdržela vyjádření Ing. Dosoudila, vedoucího odboru koncepce a rozvoje, 
že existuje rozpor studie Palachova náměstí s námi navrhovaným stáním na nádoby 
s odpadem. Další fáze této dokumentace a možné realizace projektu parkoviště pod 
Palachovým náměstím jsou však v současné době v nedohlednu. Námi navrhovaná 
stavba je pak dočasného charakteru, a ORK tudíž proti její realizaci nemá 
žádných námitek. 
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c) Opravy komunikací 
• Předseda byl informován, že již proběhla oprava povrchu vozovky na ulici 

Lolkova u zimního stadionu financovaná z prostředků KMČ č.17 na opravy 
komunikací. Předseda toto ověří a bude informovat ostatní členy komise.  

• Předseda byl panem Čechem z TSMO ujištěn, že v nejbližší možné době 
bude z finančních prostředků naší komise zrekonstruováno bývalé pískoviště 
na Kollárově nám. Přibudou výhodněji umístěné nové lavičky a nové 
zatravnění. 

• Jakmile to počasí dovolí, dojde i k rekonstrukci chodníku u Husova sboru 
z prostředků KMČ č.17 na rok 2013. 

 
d) Místo jednání KMČ č. 17 

KMČ v souvislosti s plánovaným prodejem domu U Zlatého jelena a sousední 
nemovitosti a s tím souvisejícím rozdělením obou domů a ztížením přístupu do své 
jednací místnosti plánuje brzký přesun svého působení do prostor sídla magistrátu na 
Hynaisově ulici. Prozatím však jednání zůstávají na stejném místě, o změnách 
budeme veřejnost včas informovat. 

 
V. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 
V mezidobí došlo na KMČ celkem 19 Rozhodnutí, 1 Dohoda o povolení zvláštního 
užívání zeleně a 1 Oznámení veřejnou vyhláškou o vydání stavebního povolení na 
II.B etapu protipovodňového opatření – zvýšení kapacity koryta Moravy. KMČ to 
vše bere na vědomí. 
 

VI.  Různé, diskuze 
a) Předseda KMČ seznámil členy komise se statistickými údaji o jednáních komise 

v roce 2012. Průměrná účast členů na jednáních činí 65,15%. To znamená pokles 
proti předchozímu roku. Nižší účast byla dána mimo jiné i dlouhodobějšími 
zdravotními obtížemi některých členů.  

b) Pan Čulík informoval ostatní členy komise o připravovaném zbudování nové 
protipovodňové zídky ve výšce cca 80 cm na levém břehu Mlýnského potoka poblíž 
jezu za mostem u sokolovny. Zídka je dimenzována pouze na dvouletou vodu. 
V tomto místě má vzniknout i nová cyklostezka podél nábřeží, doprovázená úpravou 
zeleně a terénu. Na osobním jednání byly vypořádány veškeré námitky majitelů 
domů a zahrádek v lokalitě, kteří se obávali, že zídka bude vysoká a bude jim stínit 
či jinak ovlivňovat jejich nemovitosti. 

c) Občan upozornil KMČ, že na zastávce MHD U Svatého Mořice chybí odpadkový 
koš. KMČ bude informovat Technické služby.  

d) KMČ navrhuje umístit před Galerií Moritz v nejužším místě chodníku směrem ke 
kostelu sv. Mořice zábranu - zábradlí. Chodník je nebezpečně blízko tramvajových 
kolejí. 

e) KMČ obdržela stížnost p. Grónského – má vyhrazené parkovací místo na svou SPZ 
na Žerotínově nám. ze zdravotního důvodu. Řeší opakovaně problém s obsazením 
tohoto místa jinými auty. Přístup policie se mu jeví jako laxní. KMČ doporučuje při 
zjištění tohoto jevu, okamžitě telefonicky informovat Městskou policii, případně 
zdokumentovat závadný stav fotografiemi. 
MPO doplnila další informace: 

• Stání na místě pro invalidu je vždy postoupeno do správního řízení, hrozí 
pokuta v min. výši 5.000 Kč. 

• Auto invalidy nesmí být opatřeno tzv. botičkou 
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• Odtáhnout lze auto pokud překáží dopravě hrubým způsobem (na 
tramvajových/vlakových kolejích) či se jedná o vrak (propadená STK, trvalá 
nezpůsobilost sil. provozu) – takovéto případy prosím hlaste na MPO. 

• Zda je autu dána botička, závisí na zvážení příslušníků MPO a rychlosti, 
s jakou se technik dostaví 

 
VII.  Úkoly 

a) Všichni členové – promyslet si návrhy ohledně programu slavnostního setkání 
jubilantů. 

b) Pí Lazorčáková – seznam jubilantů za první pololetí 2013. 
c) Mgr. Černohouz – vyžádá stanoviska odboru životního prostředí a majetkoprávního 

ke kontejnerům u Terezské brány. 
d) Mgr. Černohouz – zažádat o odpadkový koš a zábradlí na zastávce U Svatého 

Mořice.  
e) Mgr. Černohouz – prověřit u Moravské vodárenské stav hlavního kanalizačního 

sběrače na ulici Tylova. 
f) Mgr. Černohouz – prověřit možnost instalace nových klecí na odchyt holubů 

v centru. 
 

VIII.  Ukončení 
Předseda ukončil jednání v 18.15 hod. Příští jednání se bude konat dne 4. 2. 2013 od 16.30 
hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého  jelena. Jednání 
je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána. 
 
 

 
 

V Olomouci dne 12. ledna 2013 
Zapsala Mgr. Dana Chlupová 
 
Zápis ověřil a doplnil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


