KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis z jednání
5.10.2009
I.Zahájení
Pravidelné jednání KMČ 17 se konalo dne 5.10.2009 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 MPO- Štýbnar, hostpan Spáčil)
III.Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
pro-9
proti-0
zdržel se-0
IV.Otevřené body
a) Předseda KMČ byl osloven obyvateli domů na Dolním náměstí
v souvislosti s rekonstrukcí požární uličky spojující Dolní náměstí s ulicí
Uhelnou. KMČ zařadila otevření průchodu a realizaci úprav v místě do
návrhu investičních akcí na rok 2010 a doporučuje realizaci ve spojitosti s
rek. Dolního nám.
b) Dosud nedošla od Mgr Puhače informace o projednání instalace další skřínky
KMČ 17 v prostoru nám. Republiky.
V. Nová záležitost
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 12 Rozhodnutí a 3 Povolení, jež KMČ č.17
bere na vědomí.
b) KMČ projednala žádost společnosti Sportcentrum BEST a.s. o pronájem
2m2 při ulici Dolní Hejčínská v zeleném pásu poblíž areálu společnosti za
účelem umístění informačního totemu. . KMČ se žádostí souhlasí.
pro-10
proti-0
zdržel se-0
c) KMČ projednala žádost společnosti Frommer auto a.s. o koupi 125 m2 při
ulici Witgensteinova za účelem začlenění pozemku do areálu firmy a jeho
následné využití pro rozvoj motoristických služeb. KMČ souhlasí se žádostí.
pro-10
proti-0
zdržel se-0
d) KMČ obdržela dopis pana Spáčila ohledně řešení dopravní situace na
ulicích Franklinova a Koželužská prostřednictvím zřízení přechodu pro
chodce. Jedná se o místo poblíž křižovatky obou ulic (viz přiložená
fotodokumentace), kde je velmi nepřehledná situace kvůli keřům bránícím ve
výhledu chodcům i řidičům při přecházení silnice. Se svou žádostí již

v minulosti neuspěl na odboru dopravy, pročež žádá KMČ o radu a
stanovisko. K tématu proběhla debata s přispěním MPO. KMČ předběžně
považuje za vhodné zbudování přechodu v místě i s ohledem na množství
chodců (i dětí z mateřských škol) pohybujících se v blízkém parčíku, ale
s definitivní platností se k žádosti vyjádří až bude zjištěno stanovisko MPO a
odboru dopravy k danému problému. Zástupce MPO se pokusí zjistit
stanovisko MPO k minulé žádosti a zjistí od PČR četnost přestupků a
problematičnost dopravní situace v místě.
pro-10
proti-0
zdržel se-0
e) KMČ obdržela žádost o.s. Za krásnou Olomouc ve věci plánované
rekonstrukce výtluků na ulicích Nábřeží Přemyslovců a Kosinova. Občanské
sdružení se domnívá, že plánovaná rekonstrukce zničí místní kouzlo, a tudíž
doporučují vydláždění ulic namísto plánované dílčí úpravy asfaltové plochy.
Dále pak by dle jejich názoru mělo být v rámci rekonstrukce místa
realizováno i velké množství dalších úprav v souladu s citovanými předpisy,
které se vztahují k památkově chráněným lokalitám. KMČ podporuje
budoucí řešení rekonstrukce obou ulic i břehu řeky v souladu s požadavky
o.s., které odpovídají předpisům zmíněným v jejich žádosti. Zásadně však
nesouhlasí s odložením rekonstrukce povrchu vozovek předmětných ulic
s ohledem na dopravně-bezpečnostní situaci v místě.
pro-10
proti-0
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VI.Různé, diskuze
KMČ se seznámila s informací Mgr. Puhače o realizaci názvů ulic a popisných
domů dle platného znění zákona.

VII. Úkoly
a) KMČ obdržela žádost Ing. Barošové z odboru dopravy o sdělení seznamu
potřebných oprav komunikací v oblasti KMČ. Členové KMČ předloží
návrhy na příštím zasedání KMČ.
b). V souvislosti s otázkou rekonstrukce památkově chráněných lokalit
v centru města předseda KMČ na příští jednání pozve zástupce Odboru
koncepce a rozvoje MmOl.

VI.Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.50 hod. Příští jednání se bude konat dne 2.11.2009
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U
Zlatého jelena.

Zapsal: Zdeněk Černohouz
V Olomouci dne 5.10.2009
Schválil: předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman

