KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 8/2012
z jednání dne 3. září 2012
I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Čulík, Chlupová, Marková, Šimeček, Vysoudil
Omluveni: Kalman, Lazorčáková, Majzner, Svetková, Valenta, Záleská
Hosté:
Ing. Marek, p. Štýbnar-zástupce MPO

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 3. 9. 2012 od 16.30 hod. v zasedací
místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého jelena. Předseda přivítal
přítomné a zahájil jednání návrhem jeho programu.
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Dále seznámil komisi s důvody nesplnění
některých úkolů z minulého jednání. Tyto budou splněny do příštího jednání.
IV. Otevřené body
V.

Nové záležitosti
a)
Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 81 Rozhodnutí, 10 Dohod o povolení
zvláštního užívání zeleně a 1 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou, jež KMČ č.17
bere na vědomí.
b)
č.j. SMOl/Maj/22/3392/2012/Ji a č.j. SMOl/Maj/22/3477/2012/Ji
Stanoviska k uvedeným žádostem komise odkládá na příští jednání,
protože na tomto jednání nebyla usnášeníschopná.
c)
Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2013
Naše komise obdržela žádost odboru investic MmOl o předložení návrhů na
realizaci investic v souvislosti s přípravou návrhu rozpočtu města na rok 2013.
KMČ nově v souvislosti se záležitostmi projednanými na minulých
jednáních vznáší požadavek na realizaci:
- svislého dopravního značení Děti či zbudování přechodu pro chodce
u ZŠ Komenium na ulici 8.května, a to i s ohledem na budoucí přesun
zastávky tramvají před její vchod,
- úpravu dopravního značení při jednom či obou přechodech pro
chodce, které se nacházejí u ZŠ Spojenců. Důvodem je pak
skutečnost, že tyto přechody jsou nepřehledné kvůli tomu, že lze
parkovat i v jejich těsné blízkosti.
Dále pak komise trvá na svých požadavcích z minulých let, a to konkrétně:
- zbudování dlážděného stání na nádoby s tříděným a komunálním
odpadem na Palachově nám.
- zbudování pítek na Horním náměstí a nám. Republiky,
- požadavek na osvětlení chrámu církve Československé Husitské,
- vybudování domu s pečovatelskou službou v centru Olomouce a
- zúžení chodníku na ulici Legionářské při Teplotechně a jeho
částečné nahrazení zeleným pásem.
Z našeho seznamu doporučených investic vyškrtáváme:
- pítka na Dolním náměstí,
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- rekonstrukce chodníku na Palachově náměstí,
- vybudování plochy pro volnočasové aktivity občanů v ulici U Reálky.
VI. Různé, diskuze
a)
KMČ obdržela žádost vedoucí Centra denních služeb na Rooseveltově ulici o
spolupráci při informování občanů žijících v areálu naší komise o službách,
které jim Centrum může nabídnout. Předseda KMČ se domluví
s Mgr. Wittkovou na předání letáků. KMČ diskutovala možnosti, kterými
by mohla letáky distribuovat mezi případné klienty Centra. KMČ rozdá
prostřednictvím svých členů letáky jubilantům, zveřejní leták na své
vývěsní desce a obrátí se s žádostí o pomoc při jejich nasměrování na
potřebné na kluby seniorů ve svém areálu.
b)
Rozhodnutí č.j. SMOl/OPK/79/2836/2012/Nan
Odbor pozemních komunikací povolil provoz pojízdného stánku
s občerstvením od 22.00 do 06.00 h vždy v pátek a v sobotu v ulici Mlýnská.
Členové KMČ jsou znepokojeni udělením povolení a považují provoz stánku
v tomto místě za krajně nevhodný. Z dopravně bezpečnostního hlediska
považujeme další překážku v provozu v této ulici zejména po povolení provozu
v obou směrech za nebezpečnou. Navíc upozorňujeme na to, že zvýšená
koncentrace osob u stánku může způsobovat rušení nočního klidu.
Doporučujeme při příští takovéto žádosti uvažovat o vhodnějším umístění
stánku či o zamítnutí obdobné žádosti.
c)
KMČ obdržela Harmonogram sběrových sobot na podzim 2012, který
zveřejníme na naší vývěsní desce.
d)
Technické služby města Olomouce zaslaly Plány prácí v areálu naší komise pro
srpen a září 2012.
e)
Komise obdržela Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o prodloužení termínu
dokončení výměny vodovodu a kanalizace na ul. 8. května, a to až do
31. 12. 2015.
f)
KMČ byla informována o nové možnosti zakoupit si jízdenku na MHD formou
zaslání SMS, a to v ceně 18,-Kč.
g)
Komise byla informována o dokončení realizace vhozových podzemních
kontejnerů na tříděný odpad podél tř. Svobody.
VII. Úkoly
a)
Mgr. Černohouz s Ing. Markem navštíví Ing. Dosoudila, seznámí jej s plány
KMČ v oblasti Palachova nám. a pokusí se nalézt možnost, jak je zrealizovat.
b) Předseda s dopravním odborem projedná možnost vodorovného značení u
přechodů na tř. Spojenců a svislého dopravního značení na ulici 8.května.
VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.20 hod. Příští jednání se bude konat dne 1. 10. 2012
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého
jelena na Dolním náměstí. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.
V Olomouci dne 7. září 2012
Zapsala Mgr. Dana Chlupová

Zápis ověřil a doplnil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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