KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17
( Olomouc – střed )
Zápis z jednání
12. 7. 2010

I. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ 17 se konalo 12. 7. 2010
od 16.30 v zased.místnosti budovy SmOl na Hynaisově ul.
II. Prezence
Předseda KMČ zahájil jednání přivítáním přítomných členů KMČ a
hostů. Přítomni: viz prezenční listina KMČ a zástupce MPO.
III. Schválení zápisu z min. jednání
Předseda přečetl zápis z min. jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
pro: 6
proti:0
zdržel se:0
IV. Otevřené body
Stále trvá žádost odboru dopravy na označení vadných komunikací(chodníků) , které nejsou
uvedeny v seznamu plánovaných oprav.

V. Nové
a) došlá pošta
v uplynulém mezidobí došlo na KMČ celkem 32 Rozhodnutí vesměs povolení
záboru veřejné komunikace a 5 Dohod o využívání zeleně.
KMČ projednala tyto žádosti o udělení stavoviska k pronájmu pozemku:
1.) parc. č. 75/1 - za účelem provozování prodejního stánku s rychlým
občerstvením v Čechových sadech.
KMČ se k podobnému záměru již vyjadřovala negativně a není důvod toto stanovisko
měnit- čili KMČ nesouhlasí s pronájmem parc 75/1.
V této souvislosti však poukazujeme naa to,že zamítavé stanovisko majetkoprávního
odboru je nahrazováno povolením dočasného záboru komunikace stavebního odboru SmOl.
Toto povolení je pak periodicky (po 60 dnech) neoprávněně prodlužováno.
.

2.) parc. č. 75/135 – prodloužení nájmu za účelem provozování stánku na prodej
pečiva při Tř.Svobody :
KMČ nemá námitky protože se v uplynulém období nevyskytly problémy.

b) Členové KMČ byli seznámeni se stížností pana B. na občasné blokování ulice Studenská
při naskladňování vozů firmou BMW. Proto byl požádán člen MPO, aby danou situaci
zmapoval a členy KMČ informoval na příštím zasedání.

c) informace z jednání
předseda KMČ informoval o proběhlém stavebním výboru:
- příprava kruhové křižovatky v prostoru ul. Dobrovského, Na střelnici, Studentská a
Zámečnická. Jednalo se již o třetí výrobní výbor. Ze zdravotních důvodů se ho nemohl
zúčastnit a informoval členy komise, že dosud neobdržel zápis z jednání tohoto výboru.

d) informace z magistrátu SmOl
Předseda KMČ sdělil, že byl informován odpovědným úředníkem magistrátu SmOL o
zaslání objednávky na výrobu zábrany, které má být použito na Slovenské ul.
u kostela Dominikánů a to spolu se stojany na jízdní kola.
e)KMČ projednala informaci o jubilantech
Blahopřání jubilantům pro III.Q.2010 byly přidělěny příslušným členům KMČ 17.
Za předchozí období byla blahopřání úpěšně předána.

VII. Ukončení
Jednání bylo ukončeno v 17. 15 hod. Znovu upozorňujeme, že
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ 6. 9. 2010 SE USKUTEČNÍ V BUDOVĚ SMOL
na HYNAISOVĚ UL.
v pravidelném čase od 16.30 hod.

Olomouc 13. 7. 2010
zapsala: Dana Chlupová
schválil : předseda KMČ 17 Ing.Josef Kalman v.r.

