KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis z jednání
7.3.2011
I.Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 7.3.2011 od 16.30 hod. v zasedací
místnosti odboru školství v prvním patře domu U Zlatého jelena.
II.Prezence
Předseda zahájil jednání přivítáním přítomných a návrhem programu jednání.
Přítomni: viz prezenční listinu (předseda, 6 členů, zástupci MPO, 3 občané města
jako veřejnost)
III.Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
pro-6
proti-0
zdržel se-0
IV.Otevřené body
Sestavení nových KMČ bude Rada SmOl schvalovat v 1.pol. března.
V. Nová záležitost
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 27 Rozhodnutí a 5 Dohod o povolení
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí.
b) Žádost o zábor části parcely č. 116/13 na Blažejském náměstí za účelem
umístění předzahrádky k Dobré čajovně. KMČ s žádostí souhlasí vzhledem
k dobré zkušenosti s provozovatelem z předchozího roku. Současně
připomínáme, aby byla s provozovatelem podepsána dohoda, která
stanoví podmínky provozu předzahrádky. V případě porušení dohody pak
provozovateli bude hrozit sankce v podobě smluvní pokuty až 20.000,- Kč
či ukončení provozu předzahrádky.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
c) Žádost o umístění předzahrádky hostinského pivovaru MORITZ ve stejné
lokaci jako v minulých letech. KMČ s žádostí souhlasí a doplňuje
požadavek uvedený v předchozím bodu stran uzavření dohody
s provozovatelem.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
d) Č.j. SMOl/Maj/22/459/2011/Ha
Žádost o prodej části pozemku na parcele č. 436/6 o výměře 2 m2 za účelem
vytvoření nového vchodu do budovy. KMČ vzhledem k přílišné obecnosti
žádosti pověřila předsedu jednáním na místě samém. Do jeho skončení
odkládá své stanovisko.
VI.Různé, diskuze
a) KMČ obdržela oznámení o přerušení dodávky elektřiny na tř. Spojenců, které
bude umístěno na vývěsku komise.
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b) Na základě stížnosti občanů z ulic Nešverova a Javořičská na nepořádek v okolí
nádob na tříděný odpad na rohu Palachova náměstí při ulici Javořičská KMČ
žádá Technické služby o častější vyvážení nádob na tříděný odpad a úklid
v celém prostoru před Terezskou bránou. Zároveň s ohledem na prohrabávání
nádob bezdomovci doporučujeme, aby město zvážilo instalaci podzemních
velkokapacitních nádob na tříděný odpad právě na tomto místě.
c) V souvislosti s předchozím bodem upozorňujeme na špatný stav zeleně a laviček
na Palachově náměstí. Dále též upozorňujeme na výskyt podnapilých mladých
osob a na to, že vysedávají a hlučí na těchto lavičkách v pozdních nočních a
brzkých ranních hodinách. V této věci potvrdil zástupce MPO plánovanou
zvýšenou aktivitu policie v místě do budoucna.
d) Dále prosíme zástupce odboru zeleně, aby se dostavili na některé z našich
příštích jednání, a to i v souvislosti se špatným stavem zeleně na Palachově
náměstí a jejími případnými úpravami.
e) KMČ obdržela plán sběrových sobot na následující období. Ten bude umístěn na
vývěsní desce KMČ.
f) KMČ upozorňuje na havarijní stav laviček na Horním náměstí.Řada z nich má
natolik poškozenou sedací plochu,že hrozí úraz !!
VII.Úkoly
Dokončit předání dárk.balíčků jubilantům dle seznamu I.Q.2011.
VIII.Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.40 hod. Příští jednání se bude konat dne 4.4.2011
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U
Zlatého jelena na Dolním náměstí.

Zapsal: Zdeněk Černohouz
V Olomouci dne 7.3.2011
Schválil: předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman
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