KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis z jednání
6.9.2010
I.Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 6.9.2010 od 16.30 hod. ve velkém
zasedacím sále v budově MmOl na Hynaisově ulici.
II.Prezence
Předseda zahájil jednání přivítáním přítomných a návrhem programu jednání.
Přítomni: viz prezenční listinu (předseda, 6 členů, 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
V. Nová záležitost
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 55 Rozhodnutí a 7 Dohod o povolení
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí.
b) č.j. maj/22/3540/2010
Žádost o pronájem parcely č. 21/34 o výměře 347 m2 v kat. území Nová Ulice
poblíž ulice Legionářská a parcely 449/43 o výměře 15 m2 za účelem
provozování pouťových atrakcí. KMČ s žádostí souhlasí a kladně hodnotí
snahu zvelebit tuto lokalitu. Předpokládáme, že se jedná o sezónní provoz
atrakce a že si MmOl zabezpečí případné budoucí využití parcely pro
plánovanou výstavbu zimního stadionu v blízkosti.
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c) č.j. maj/22/3618/2010
Žádost o.s. Krásná Morava o pronájem části parcely č. 124/4 o výměře 2242m2
mezi ulicemi Kateřinská, tř.17.listopadu a Michalské stromořadí při Mlýnském
potoce za účelem zbudování nástupního místa vodní dopravy. KMČ s žádostí
nesouhlasí a upozorňuje, že obdobný návrh již projednala na svém zasedání
v květnu tohoto roku a že se na jejím stanovisku od té doby nic nezměnilo.
Důvodem nesouhlasu jsou pak dlouholeté majetkoprávní spory Sokola a
Lokomotivy o parcelu a okolní parcely. KMČ doporučuje nejprve tyto spory
dořešit a teprve potom uvažovat o možnostech prodeje či pronájmu
předmětných parcel. Dalším důvodem je fakt, že na předmětné parcele se
nachází veřejné osvětlení a cesta pro pěší. Nakonec pak doporučujeme, aby se
k věci opatřilo stanovisko Povodí Moravy, neboť se jedná o břeh Mlýnského
potoka a případný provoz dopravy na něm.
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d) Návrh rozpočtu města na rok 2011
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Vzhledem k faktu, že námi navrhované a podporované akce na rok 2010
nebyly realizovány, KMČ navrhuje tyto projekty zařadit do plánu akcí na rok
2011. Jedná se o tyto akce:
• Vybudování pítek (fontánek s pitnou vodou) pro veřejnost na
Horním a Dolním náměstí a na nám. Republiky
• Úprava plochy poblíž ulice U Reálky pro volnočasové aktivity
• Podporujeme záměr vybudovat nový dům s pečovatelskou
službou
• Osvětlení chrámu církve Československé Husitské na ulici
Studentská jako dotvoření Třídy Svobody
e) Stížnost pana Kočího na činnost MPO
Stěžovateli vadí nadbytečná činnost MPO v oblasti v represí za dopravní
přestupky. Proti tomu staví pak nedostatky hlídkové činnosti zaměřené na
pořádek v ulicích, řešení problémů s bezdomovci, kriminalitou a vandalstvím.
KMČ bere na vědomí odpověď ředitele MPO.
f) Žádost o stanovisko k zimním úklidům chodníků
MmOl se rozhodl rozšířit počet ulic, které nebudou v zimě udržovány. KMČ
bere záměr MmOl na vědomí a nemá k němu připomínek. V souvislosti
s touto problematikou KMČ opětovně upozorňuje na nebezpečnost
bronzových desek zabudovaných na Horním náměstí.

VI.Různé, diskuze
a) Členka komise paní Svetková navštívila jednání výrobního výboru ohledně
rekonstrukce ulice 28.října a podala zprávu o jejím průběhu. Zejména zde bude
rekonstruován odvodňovací žlábek, dlažba a mobiliář.
VII.Úkoly

trvale kontrolovat závady na komunikacích v obv. KMČ 17

VIII.Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.50 hod. Příští jednání se bude konat dne 4.10.2010
od 16.30 hod. ve velkém zasedacím sále v budově MmOl na Hynaisově ulici.

Zapsal: Zdeněk Černohouz
V Olomouci dne 6.9.2010
Schválil: předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman
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