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

 
Zápis č. 2/2013 

z jednání dne 4. února 2013 
 
 

I.  Prezence 
Přítomni: Černohouz, Čulík, Lazorčáková, Marková, Svetková, Vysoudil 
Omluveni: Chlupová, Kalman,Valenta, Šimeček, Záleská 
 
Hosté: p. Štýbnar – zástupce MPO, pí Hradilová – zástupce PČR 
 

II.  Zahájení 
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 4. 2. 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-6    proti-0    zdržel se-0 

 
IV.  Otevřené body 

a) Agenda jubilantů 
Komise plánuje změnu způsobu blahopřání jubilantům spadajícím do působnosti 
KMČ č.17. Slavnostní předávání balíčků s kulturním programem plánujeme poprvé 
na patnáctou hodinu 21. či 27. března dle kapacity obřadní místnosti na radnici a 
časových možností všech zúčastněných. O moderování tohoto setkání požádáme 
dlouholetého zastupitele města Ing. Vladimíra Pokorného. 
Pí Lazorčáková oznámila, že za období do konce června by se mělo jednat o cca 50 
pozvaných jubilantů. Na základě zkušenosti, kolik se jich reálně dostaví a nám 
známé kapacity obřadního sálu určíme počet pozvaných jubilantů i datum dalšího 
podobného setkání. 

 
V. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 
V mezidobí došlo na KMČ celkem 29 Rozhodnutí, 4 Dohody o povolení zvláštního 
užívání zeleně, jež KMČ bere na vědomí. 
 

b) Složení komise 
K datu 28.1.2013 se z osobních důvodů vzdal členství v komisi pan Dorry Majzner. 
Děkujeme mu za jeho působení v komisi a přejeme mu mnoho úspěchů v osobním i 
pracovním životě. 
Pan Vysoudil oznámil ostatním členům, že TOP 09 již vybrala nového člena a že 
tento by měl být při nejbližší příležitosti radou města Olomouce jmenován do funkce. 
Jedná se konkrétně o Ing. Miroslava Graase. 
 

c) č.j. SMOl/Maj/22/2186/2012/Ji 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k žádosti o darování části pozemku 
parc.č. 452/2 ost. plocha o výměře 2.907 m2 při ulici Na Střelnici společnosti TJ 
MILO Olomouc či jeho směnu za pozemek parc.č. 84/3 ost. plocha o výměře 
4.500 m2 při Mlýnském potoce v k.ú. Hejčín, který je toho času ve vlastnictví 
žadatele. Pozemek při ulici Na Střelnici je již nyní součástí oploceného areálu 
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tenisových kurtů, který žadatel provozuje, a stojí na něm i budova antukárny, která je 
rovněž ve vlastnictví žadatele. 
KMČ si je vědoma, že posláním žadatele je především sportovní činnost. Současně 
však je třeba upozornit na fakt, že daný pozemek i pozemky okolní již v minulosti 
byly předmětem žádostí o odkup za účelem komerčního využití v podobě stavby 
hotelu. Dále je třeba upozornit na fakt, že pozemek nabízený jako protihodnota je 
v budoucnosti pro jakékoli záměry města nevyužitelný a představoval by toliko další 
plochu k údržbě – sečení, kácení dřevin. 
Z výše uvedených důvodů výměnu pozemků ani darování nedoporučujeme. 
Z našeho pohledu bude nejvhodnější ponechat pozemek v nájmu i nadále či ho 
odprodat v souladu s cenami v pozemkové mapě. 
pro-6    proti-0    zdržel se-0 
 

d) Reklamní poutače typu A 
Na základě došlých rozhodnutí o povolení záboru chodníků za účelem postavení 
reklamního poutače, kterých každý měsíc chodí víc a víc, členové KMČ diskutovali 
tuto problematiku a shodli se na tom, že některé ulice jsou těmito poutači natolik 
zaneřáděny, že již nezbývá místo pro chodce, maminky s kočárky a především 
vozíčkáře a osoby se sníženou schopností pohybu. Další skupinou osob, kterou 
nadměrné množství poutačů ohrožuje jsou slepci. 
Komise proto žádá Ing. Fazekaše a další odpovědné pracovníky, kteří mají ve 
své působnosti agendu povolování těchto poutačů, aby v budoucnu více přihlédli 
k efektu, který s sebou nese velké množství individuálních povolení, a to téměř 
naprosté zablokování chodníků v některých ulicích. Jedná se zejména o ulice 
Riegrova, Ostružnická, Kateřinská a jiné. 
KMČ v této věci kontaktuje i Tyfloservis a spolek vozíčkářů TREND. 
 

e) Noční prodej občerstvení 
Naše komise opětovně obdržela další povolení mobilního stánku před provozovnami 
hned několika diskoték za účelem nočního prodeje občerstvení.  
Upozorňujeme opakovaně na naše předchozí stanovisko ve věci obdobného 
stánku v ulici Mlýnská. Zároveň úředníky oddělení státní správy na úseku 
pozemních komunikací upozorňujeme na důvodovou zprávu určenou radě 
měst, která do budoucna výslovně stanovovala jak vhodné lokality, tak jediný 
možný vzhled stánku a rikši. Ani jedno z kritérií tam uvedených není 
provozovatelem zmíněného nočního stánku splněno. 
 

VI.  Různé, diskuze 
a) Komise s ohledem na fakt, že se již opět blíží období povolování předzahrádek, 

upozorňuje oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, že stále trvá náš 
eminentní zájem na tom, aby nám byly jednotlivé žádosti stran předzahrádek ještě 
před rozhodnutím dány k vyjádření. 

b) Mgr. Puhač KMČ informoval o tom, že prostředky, které mají jednotlivé komise 
k dispozici, zůstávají ve stejné výši jako loni. 

c) Ing. Kalman členy komise informoval o tom, že díky příznivému počasí již letos 
byly zahájeny některé práce na Dolním náměstí. 

d) Ing. Kalman dále informoval o výskytu klapaček na ulici Ostružnická, které 
komplikují chůzi a jsou nebezpečné. 

e) KMČ obdržela pozvánku na veřejné projednání návrhu nového územního plánu 
města, které se uskuteční od 16.30 dne 5.3.2013 ve velkém jednacím sále na 
Hynaisově ulici. Od 18.1. do 12.3.2012 je pak návrh vystaven k nahlédnutí 
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v předsálí stejně jako na webových stránkách města Olomouce. Informace o tomto 
bude vyvěšena na naší informativní desce. 

f) Mgr. Puhač nás informoval o plánované změně v tom smyslu, že v každé městské 
části bude namísto dvou termínů pouze jeden jarní termín sběrové soboty. 
KM Č s touto ideou nesouhlasí a žádá o zachování předchozího stavu. 

g) Komise obdržela Přehled akcí v Olomouci na rok 2013. 
h) Centrum Semafor nás informovalo o akcích plánovaných v blízké době, kterou 

budou zaměřeny především na seniory. 
i) Hasiči KMČ formou letáku informovali o nebezpečích spojených s táním ledu a 

sněhu na střechách a možností pádu rampouchů. 
j) DPMO a.s. informoval komisi o plánu dodávek nově nakoupených tramvají pro 

obousměrný provoz a dvou již dodaných tramvajích jednosměrných, které se městu 
všechny podařilo zajistit s 75 % - ní dotací z Regionálního operačního programu pro 
Střední Moravu. Celkem ještě 14 obousměrných vozů bude dodáno postupně 
v kvartálních plněních ještě letos. 

k) Pí Svetková komisi informovala o rozsáhlých zónách „klapaček“ na ulici 
Legionářská. Zejména pak v okolí zastávek MHD a budovy SPEA. Dále se tážeme, 
jak se vyvíjí situace ohledně plánovaného rozšíření zeleného pásu na Legionářské. 

 
 

KM Č při stanovení termínů jednání v tomto roce nedopatřením přehlédla Velikonoční 
pondělí. Proto se naše dubnové jednání přesune o týden na 8. 4. 2013 

Omlouváme se za případně způsobené zmatky. 
 

VII.  Úkoly 
a) Mgr. Černohouz – kontaktuje ve věci reklamních poutačů na chodnících Trend a 

Tyfloservis. 
 

VIII.  Ukončení 
Předseda ukončil jednání v 18.10 hod. Příští jednání se bude konat dne 4. 3. 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.února 2013 
 
Zapsal a zápis ověřil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


