KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis z jednání
12.4.2010
I. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ 17 se konalo dne 12.4.2010 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, 7 členů, zástupci MPO a PČR),dva
občané

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. Nová záležitost
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 35 Rozhodnutí a 7 Dohod o povolení
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí.
b) KMČ obdržela žádost o stanovisko k
prodeji pozemku v ul
Hrnčířská,parc.446/3 o výměře 38 m2 (č.j.22/966/2010).
KMČ s návrhem nesouhlasí,protože se jedná o velmi exponovaný úsek uličky v
centru hist.. města.
pro – 0
proti- 8
zdržel se - 0
c) KMČ obdržela žádost o vyjádření k pronájmu části pozemku na Dolním
nám.,parc.č.116/14 o výměře 1,5m2(č.j.22/353/2010) a s návrhem souhlasí.
pro-8
proti-0
zdržel se-0
d) KMČ obdržela žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku při ul
Hynaisova,parc.č.449/41 o výměře 1m2(č.j.22/815/2010) a s návrhem souhlasí.
pro-8
proti-0
zdržel se-0
e) KMČ obdržela žádost o vyjádření k pronájmu části pozemků parc.č.125/6
o výměře 3m2,parc.č.105/46o výměře 3m2 a parc.č.868/13 o výměře 3m2
( č.j.221118/2010) – KMČ s návrhem nesouhlasí. Doporučujeme využít
pronájem stávajících nevyužitých zařízení.
pro-0
proti-7
zdržel se -1
f) KMČ obdržela žádost o stanovisko ke směně pozemků mezi SmOl a
s.r.o. A-Munitor pro přípravu tramvajové trati Šantovka-Nové Sady

(č.j. 22/326/2010) jedná se o obsáhlý soubor pozemků v k.ú.Nové Sady za
pozemek v k.ú. Olc-město. KMČ s návrhem souhlasí.
pro-8
proti-0
zdržel se -0
g) KMČ obdržela žádost o vyjádření k pronájmu pozemků(č.j.22/1668/2010)
par.č.105/1 o celkové výměře 8m2- KM Č s návrhem souhlasí ,ale s
pronájem pozemku parc.č. 125/2 o výměře 4m2 – KMČ s návrhem nesouhlasí.
Navrhovaný pronájem této plochy pro velkoplošnou reklamu je v blízkosti
mimořádně frekventované komunikace a mohlo by působit proti bezpečnosti
provozu.
pro-8
proti-0
zdržel se -0
h) KMČ obdržela žádost o vyjádření k bezúplatnému převodu pozemků mezi
SmOl,Olomouckým krajem a MNO v souvislosti s provedenou kolaudací
stavby silnice III/03551- most U plynárny a tělesem stavby.(č.j.22/3325/2010).
KMČ s vzájemnými převody pozemků souhlasí.
pro-8
proti -0
zdržel se-0
ch) KMČ obdržela žádost o vyjádření k prodeji pozemků parc.č.st.1000 o
výměře 768 m2 a pozemku parc.č.109/3 o výměře celkem 248m2
(č.j.28/133/2010)dle smlouvy o předkupním právu.KMČ s prodejem souhlasí.
pro-8
proti-0
zdržel se-0
i) KMČ obdržela žádost investora o stanovisko k záboru části pozemku
parc.č. 93/27 o výměře 24m2 (bez č.j.) pro sezonní předzahrádku k pizzerii.
KMČ s žádostí souhlasí .
pro-5
proti-0
zdržel se-3
Stanovisko KMČ se zároveň zasílá na odbor péče o zeleň SmOl.
j) KMČ obdržela žádost investora o stanovisko krealizaci letní zahrádky
CAFFE BAR PLAN B v prostoru Palachova nám.
KMČ po diskuzi s realizací souhlasí s výhradami. Jedná se o ukončení
denního provozu do 22.00 hod,dodržování hygieny provozu u obsluhy i hostů
zabezpečení zařízení zahr.před zneužití nočními „návštěvníky“.
pro-6
proti-2
zdržel se -0
Stanovisko KMČ se zároveň zasílá na odbor péče o zeleň SmOl.
VI.

VII.

Různé, diskuze
a) KMČ obdržela celoměstský plán místních komunikací určených k opravě.
Za což velmi děkujeme !!!
b) Předseda navštívil jednání pracovní komise akce Olc -tř.Svobody -Tržnice, oprava zastávky MHD,která řeší kolizní situace mezi čekajícími
a procházejícími občany..
c) Od technických služeb došel plán úklidu ulic na duben 2010 a bude vyvěšen
v informační skřínce KMČ.

Úkoly
V diskuzi vystoupil p.Kučera ,1.máje 17 s žádostí o pomoc při projednání poruchy
na plynové přípojce(v souvislosti s odložením rekonstrukce ul.1.máje.

Dále znovu vystoupila p.Kolomazníková z Nešverovy ul. s podnětem,aby se
zlepšil úklid odpadků v keřích Palachova nám.,protože si tam hrají děti.
Oba podněty byly evidovány a projedná je předseda KMČ.
VIII.

Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.10 hod. Příští jednání se bude konat dne 3.5.2010
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U
Zlatého jelena.

Schválil: předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman Olomouc.14.4.2010

