KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17
(Olomouc – střed )
Zápis z jednání

2.2.2009

I. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ 17 se konalo dle plánu práce 2.2.2009 od
16.30
v zasedačce SmOl ( U zlatého jelena).
II. Prezence
Předseda zahájil jednání přivítání přítomných a návrhem programu
jednání.
Přítomni: viz prezenční listina (předseda,6 členů,zást.PČR,zást.MPO)
III.
Kontrola zápisu z lednového jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání,který byl schválen v přečteném znění všemi hlasy bez připomínek.
IV. Otevřené body
Předseda informoval o jednání na Krajském úřadě o možnostech opattření proti hlučnému provozu v předzahrádkách po 22.hod. Ukazuje se,
že souč.právní úprava neumožňuje operativně a účinně zasáhnout proti
provozovatelům těchto zařízení. Takže závěr pro občanskou veřejnost
je skutečně o tom,průběžně kontaktovat Měst.policii,aby byly doklady o
opakovaném porušování nočního klidu.
V. Nové záležitosti
a) došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 19 Rozhodnutí a 4 Povolení,
které KMČ bere na vědomí.
- dále došly 3 žádosti o vyjádření,projednané takto :
č.j..:SmOl/maj/22/6420/2008/Sk žádost o pronájem části
parc.č. 116/116 o výměře 1 m2 ul.Na Hradě na instalaci reklamního
poutače. KMČ s žádostí souhlasí.
- č.j.: SmOl/maj/22/69002008/Ha žádost o pronájem pozemku části
parc.č. 85/32 o výměře 27 m2 při ul Dobrovského pro zřízení
zásobovací plochy. KMČ s žádostí nesouhlasí, protože se jedná o
změnu užívání zeleného pásu,což není v souladu s koncepcí péče o
zeleň. KMČ konstatuje,že se v tomto prostoru jedná o opakované
pokusy soukr.subjektů o vytěsnění zeleně na úkor parkovacích ploch !
- č.j. SmOl/Maj/22/176/2009/Š žádost o odprodej pozemku části
par.č. 116/39 o výměře 1m2 při ul. Slovenská.Jedná se o pozemek pod
schodem do objektu Národní dům- tedy potvrzení stávajícího stavu.
KMČ s žádostí souhlasí.
Vyjádření KMČ ke všem návrhům byla přijata jednohlasně.

-- dopis Společenství vlastníků jednotek z ul. Uhelná 1186/8 jako reakce
na ústní jednání na lednovém zasedání KMČ. Jedná se o potíže při
vyjíždění z podzemních automobil.stání pod předmětným objektem do ulice.
Výjezd je situován za pilířem,který značně omezuje výhled i výjezd do ul.
ul.Uhelná.Hrozí zde střet zejména s cyklisty i pěšími. Navíc poloměr
výjezdu zasahuje do konstrukce sezonní předzahrádky Morgan.
KMČ po projednání doporučuje oslovit s tímto problémem odborné
útvary SmOl (stavební,dopravy apod.) a oslovit i Dopr.odd. Policie ČR,
protože tato otázka měla být řešena v projektu,příp.nejpozději při
kolaudaci.Vedení reklamace ponecháváme v rukách SVJ Uhelná,ale jejich
stanovisko podporujeme.
VI.Různé,,diskuze
-členové KMČ poukázali na mimořádný nárůst odpadků a pohybu
bezdomovců kolem objektu Wurmova 5 (Charita) a na Biskupském
náměstí. KMČ žádá MPO o zvýšení dohledu nad tímto prostorem.
- dotaz na magistrát,zda je nutno i nadále blokovat parkovací místa
pro zaměstnance SmOl na Dolním náměstí,při stávajícím nedostatku
míst i pro místní držitele park.karet.
- na stavební odbor SmOl,zda a kdo posuzuje při povolování záboru
veřejných prostr.pro stánkový prodej otázku hygienického zajištění
(tj WC a vody)- protože dochází k močení v okolí stánků zejména
v okolí objektu Prior. KMČ se domnívá,že tyto otázky by měly být
součástí povolení provozu stánkového provozu.
VII. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 17.50. Příští jednání bude dle plánu práce
2.3.2009 v zasedačce odboru školství, v 1.patře domu U zlatého jelena.

Zapsal : předseda KMČ 17 Ing.Josef Kalman

Olomouc 7.2.2009

