
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)

Zápis z jednání

2.3.2009

I.Zahájení  
 Pravidelné jednání KMČ 17 se konalo dne 2.3.2009 od 16.30 hod. v zasedací 
místnosti v prvním patře domu U Zlatého jelena.

II.Prezence  
Předseda  zahájil  jednání  přivítáním  přítomných  a  návrhem  programu  jednání. 
Přítomni: viz prezenční listinu.(předseda, 9 členů, zástupce PČR, zástupce MPO)

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) V souvislosti s problematikou úprav komunikací v oblasti spadající pod 

KMČ č.17 se ze zasedání KMČ omluvil Ing. Hopp. Vyzval ale KMČ, aby 
mu zpracovala seznam nejvíce poškozených komunikací ve svém obvodě 
s tím, že se zasadí o jejich brzkou opravu.

KMČ č. 17 považuje za nejpoškozenější tyto komunikace:
• autobusová zastávka Tržnice ve směru na nám. Národních hrdinů - 

po  zimě  v naprosto  katastrofálním  stavu,  obrovské  výtluky,  vytváří  se 
rozsáhlé kaluže, hrozí znečištění oděvů cestujících při příjezdu autobusu; 
navíc  kapacitně  nepostačuje  rozsahu  provozu,  takže  autobusy  často 
zastavují na přechodu, nebo čekají v křižovatce

• Legionářská  ulice  –  uvolněné  dlaždice  po  celé  délce  chodníku, 
poškozená vozovka

• chodník před budovou SPEA – předláždění  po rekonstrukci budovy
• Palachovo  nám.-  katastrofální  stav  vzhledem  k parkování  vozidel  na 

chodníku.  Žádost  o  předláždění  chodníku  před  or.č.1,  v prostoru 
sousedícím s živým plotem a v okolí nádob na tříděný odpad

• 17.listopadu  -  žádost  o  předláždění  chodníku  v prostoru  před  SPŠS u 
zastávky autobusů MHD

 - žádost  o opravu chodníku a jeho návaznosti  na most 
přes Mlýnský potok, před budovou sokolovny

• tř.  Svobody –  předláždění  chodníku před budovou Okresního soudu a 
dále pak před restaurací Drápal, kde je chodník poškozen zejména v místě 
instalace předzahrádky této restaurace!!!

• křižovatka  ulic  Švermova  a  Dánská  (mezi  budovami  Okresního 
soudu a KB)  –  je  třeba zajistit  odtok  vody ze silnice  prostřednictvím 
kanálu. ten tu kdysi býval, ale v současné době je nevhodně umístěn jen 
na protější straně komunikace, což je však vzhledem k poloze proti spádu 
vody nedostačující.



• chodník na Biskupském nám. podél budov UPO  -předláždění
Dalšími nevyhovujícími komunikacemi (mimo obvod KMČ č.17) jsou:
• chodník do  areálu Fakultní nemocnice –  přístupová cesta od zastávky 

MHD na Brněnské ulici (navrhujeme společný postup s vedením FN)
• komunikac  Na Vlčinci  výtluky po celé šířce komunikace

V.Nová záležitost  
a)Došlá pošta

V mezidobí došlo na KMČ celkem 21 Rozhodnutí, 10 Povolení a 1 Oznámení 
o zahájení správního řízení, jež KMČ č.17 bere na vědomí.

b)KMČ  obdržela  Oznámení  o  zahájení  správního  řízení  ve  věci  povolení 
k užívání komunikace provozovnou CAFÉ 257, na ulici 17.listopadu před or. 
č. 62. A to konkrétně tak, že bude v prostoru před provozovnou o výměře 
24,5 m2 umístěna předzahrádka. KMČ bere toto oznámení na vědomí, ale ke 
věci se vzhledem k     absenci podkladů v     žádosti nemůže vyjádřit.  
c)KMČ obdržela  žádost  pana Navrátila  o  pronájem části  komunikace  při 
Varšavském  náměstí  za  účelem vjezdu  do  v budoucnu  zbudované  garáže. 
KMČ se k     žádosti nemůže vyjádřit vzhledem k     faktu, že není k     projednání   
této žádosti místně příslušná.
d)KMČ  č.  17  obdržela  žádost  Sokola  a  Lokomotivy  Olomouc  o  převod 
majetku  města  Olomouce  na  tyto  subjekty.  Jedná  se  o  parcelu  mezi 
sokolovnou a Mlýnským potokem a dále o dvě parcely tvořící zelený pás před 
budovou sokolovny na ulici 17.listopadu, který pokračuje podél silnice až ke 
vjezdu do areálu Lokomotivy. KMČ s     žádostí souhlasí co do parcel tvořících   
zelený  pás,  a  to  i  s     ohledem na fakt,  že  je  tento  prostor  zčásti  oplocen  a   
funkčně  i  organizačně  souvisí  s     areály  obou  žadatelů.  KMČ  dále  věří,  že   
žadatelé zajistí opravu plotu, který tuto plochu ohraničuje. Ve věci parcely č. 
124/4  u  Mlýnského  potoka  však  KMČ  s     žádostí  na  převod  nesouhlasí.   
Důvodem je nedávné zbudování osvětlení na této parcele a možné zamezení 
přístupu  k     pozemkům  za  ní,  k     nimž  jediný  přístup  vede  právě  přes  tuto   
parcelu.  Ve  věci  této  parcely  doporučuje  KMČ  provést  důkladné  místní 
šetření  a  pokud  tato  parcela  zústane  v  majetku  SmOl,tak  realizovat 
standardní komunikaci.

pro-10 proti-0 zdržel se-0
e)KMČ  byla  doručena  žádost  o  sdělení  stanoviska  k pronájmu  6  m2 na 
Žižkově  náměstí  pod  prodejním  stánkem.  Důvodem  je  převod  pronájmu 
stánku  na  nového  provozovatele,  který  za  účelem  jeho  dalšího  provozu 
pronájem pozemku pod ním nutně potřebuje. KMČ s     žádostí souhlasí.  

pro-8 proti-0 zdržel se-0
VI.Různé, diskuze  

a) Zástupce  MPO  seznámil  členy  komise  s Upozorněním  řidičům  o  opatření 
MPO k eliminaci stání vozidel na rizikových místech na území SmOl.Bude 
umístěno  ve skřínce KMČ.

b) Ing. Bednář předal v mezidobí předsedovi KMČ Kartu KMČ, kterou je třeba 
vyplnit. Kromě  první  stránky  s  adresou  KMČ  však   nemáme  požadované 
informace.  KMČ  se  domnívá,  že  potřebnými  informacemi  disponuje  sám 
Magistrát SmOL.

c) Na KMČ se obrátili občané s informací, že se připravuje výměna pozemků u 
Muzea  umění,  které  jsou  v soukromém vlastnictví  za  budovu  Edelmanova 
paláce na Horním náměstí. A to za účelem kompletace pozemků potřebných 
pro  přístavbu  Muzea  umění  za  současným  „dřevěným  plotem“.  Komise 



podporuje  výstavbu  na  předmětných  parcelách,  ale  zásadně  nesouhlasí 
s výměnou parcel za takto historicky hodnotný objekt, jakým Edelmanův palác 
bezesporu je.

                    

VII.Úkoly      KMČ žádá MPO,aby zajistila opravu soukromé dlažby v pasáži Hor.nám.-
                     tř.Svobody u vchodu do obytného domu třída Svobody  27 u majitele,kterým 
                     je p. Odstrčil z hotelu Lafayette. Hrozí úraz !!

VIII.Ukončení  
Předseda ukončil jednání v 17.40 hod. Příští jednání se bude konat dne 6. 4. 2009 
od  16.30  hod. v zasedací  místnosti  odboru  školství,  v prvním  patře  domu  U 
Zlatého jelena.

Zapsal:  Zdeněk Černohouz

V Olomouci dne 7. 3.2009

Schválil:  předseda KMČ 17 Ing. Josef Kalman


