KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis z jednání
4.5.2009
I.Zahájení
Pravidelné jednání KMČ 17 se konalo dne 4.5.2009 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, 8 členů, zástupci MPO, zástupce PČR)
III.Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
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IV.Otevřené body
- stále nedořešená otázka kolem instalace druhé informační skřínky v okolí náměstí
Republiky před zahájením rekonstrukce tř. 1. máje
V. Nová záležitost
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 34 Rozhodnutí a 2 Povolení, jež KMČ č.17
bere na vědomí.
b) KMČ projednala otázku zcela nevhodného provozu předzahrádky
restaurace Casablanca na dolním náměstí. Nevhodné je zejména donášení
pokrmů ze vzdálené restaurace z hlediska hygienického a dopravně
bezpečnostního. Rovněž je zcela nevyhovující neřešení toalet pro
předzahrádku, které má za následek znečišťování přilehlého podloubí hosty
restaurace.
c) KMČ obdržela žádost o vyjádření k pronájmu části parcely 125/2 o
výměře 4 m2 při třídě Svobody u autobusového nádraží Tržnice-plocha za
účelem umístění reklamního panelu. KMČ s žádostí nesouhlasí z estetických
a dopravně bezpečnostních důvodů. Rovněž se nám nejeví vhodné další
zhušťování reklamních tabulí a tedy ani jeden z předložených návrhů.
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VI.Různé, diskuze
a) KMČ projednala zprávu Mgr. Puhače ve věci schválených oprav
komunikací na rok 2009 a bere ji na vědomí.
b) Předseda zajistí projednání instalace druhé informační vývěsní skříňky KMČ
v obvodu KMČ 17 poblíž tř. 1. máje. Jako nejvhodnější se KMČ jeví nám.
Republiky, a to nejlépe vývěsní deska na fasádě budovy rekonstruované
Okresní knihovny nebo volně stojící vývěsní deska v prostoru mezi zastávkou
tramvaje a parkovištěm.

VI.Úkoly
- na příští jednání připravit informaci o stavu rekonstrukce Korunní pevnůstky
VII.Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.30 hod. Příští jednání se bude konat dne 1. 6. 2009
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U
Zlatého jelena.

Zapsal: Zdeněk Černohouz
V Olomouci dne 4. 5.2009
Schválil: předseda KMČ 17 Ing. Josef Kalman

