KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 11/2012
z jednání dne 3. prosince 2012

I.

Prezence
Přítomni:

Černohouz, Chlupová, Lazorčáková, Marková, Svetková, Šimeček,
Záleská
Omluveni: Čulík, Kalman, Majzner, Valenta, Vysoudil
Hosté:
p. Štýbnar – zástupce MPO, pí Hradilová – zástupce PČR

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 3. 12. 2012 od 16.30 hod. v salonku
restaurace Il Castello. Předseda přivítal přítomné a zahájil jednání návrhem jeho
programu.
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
pro-7
proti-0
zdržel se-0
IV. Otevřené body
a) Opravy komunikací
Předseda projednal s Mgr. Puhačem a panem Čechem z TSMO návrhy komise
a byl ujištěn, že v nejbližší možné době bude z finančních prostředků naší
komise zrekonstruován jak prostor parkoviště při ZS na ulici Lolkova, tak i
bývalé pískoviště na Kollárové náměstí
b) Agenda jubilantů
KMČ plánuje změnu způsobu blahopřání jubilantům spadajícím do působnosti
KMČ č.17. To pak ve formě pořádání půlročních přátelských setkání s nimi a
předání balíčků při této příležitosti. Za účelem domluvení se na podrobnostech
na své příští jednání pozveme pí Romanovskou.
c) Kanalizace – Tylova
Předseda KMČ obdržel dopis od Ing. Kmoníčkové a Ing. Pospíšilové z odboru
dopravy. Ten nás informoval o tom, že hlavní kanalizační sběrač v ulici Tylova
je součástí jednotné soustavy městské stokové sítě, a tedy není součástí místní
komunikace. To znamená, že dotazy na jeho funkčnost je třeba zaslat na jeho
provozovatele Moravskou vodárenskou. Město vlastní jednotlivé kanalizační
vpusti a jejich přípojky na tento hlavní sběrač. Odbor dopravy nechá pročistit
vpusti a přípojky prostřednictvím TSMO. Na rok 2013 je pak plánována
lokální oprava vozovky v této ulici.
d) Kontejnery – Palachovo náměstí
Předseda informoval komisi o tom, že v rámci rekonstrukce chodníků v ulici
Javoříčská a na Palachově náměstí samotném byl naproti hostinského pivovaru
Moritz zbudován dlážděný prostor na kontejnery na tříděný odpad. Kontejnery
na odpad komunální, které náležejí k domu Palachovo nám. č.or. 1 však hyzdí
okolí Terezské brány nadále.
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e)

V.

Nepořádek – Kapucínská 1
Na KMČ se v uplynulém měsíci opakovaně obrátil Ing. Grónský se stížností na
nepořádek a opakovaný výskyt kontejneru s komunálním odpadem či jiných
předmětů před restauračním zařízením v objektu Kapucínská č.or. 1. MPO nás
informovala, že již byla zjednána náprava a černé skládky už by zde neměly
vznikat. Provozovatelé restaurace na této adrese obdrželi navíc popelnici,
kterou uschovají uvnitř domu. Dopravní značení dle informací pana Štýbnara
z MPO je také zajištěno.
f) Otočné hodiny – Palackého x Pöttingeova
V mezidobí došlo k realizaci stavby těchto otočných reklamních hodin. KMČ
jejich instalaci před víc než rokem nedoporučila, ale odbor pozemních
komunikací ji před měsícem povolil.
Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 35 Rozhodnutí a 3 Dohody o povolení
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí.
b) Osobní alarmy
KMČ obdržela informaci o tom, že MPO na osvětových akcích rozdává
seniorům osobní alarmy. MPO informovala o alarmech, které mohou senioři
získat zatím pouze při besedách pro organizované spolky a kluby seniorů.
Přibližně od února 2013 budou pořádány školení o funkci a možnostech použití
těchto alarmů i pro nečleny těchto seniorských organizací, na nich tyto alarmy
potřební obdrží. Alarmy nezajistí příjezd sanitky ani nedají signál policii.
Slouží k zastrašení případného pachatele a informaci o tom, že se se
seniorem něco děje, pro kolemjdoucí či sousedy v domě.

VI. Různé, diskuze
a)
Členové KMČ se dohodli, že jednání KMČ č. 17 budou i v roce 2013 probíhat
zpravidla každé první pondělí v měsíci od 16.30 v zasedací místnosti odboru
školství U Zlatého jelena.
7.ledna
4.února
4.března
1.dubna
6.května
3.června

b)

c)

d)

15.července
2.záříj
7.října
4.listopadu
2.prosince
2013

Předseda KMČ vyřídil pozdrav od Ing. Kalmana a tlumočil členům komise
informace o průběhu rekonstrukčních prací na Dolním nám. V pondělí 10.12.
bude otevřena dolní plocha náměstí a 13. 12. má být předáno provizorní
osvětlení. Přes zimní období práce budou probíhat jen ve velmi omezeném
rozsahu.
KMČ obdržela podnět k řešení situace týkající se zvyšování počtu holubů
v centru Olomouce. Pan Štýbnar z MPO nás informoval, že obyvatele i
návštěvníky města MPO informuje o zákazu jejich krmení. KMČ zjistí
možnosti navýšení počtu odchytových klecí.
KMČ obdržela pozvánku na zasedání zastupitelstva města Olomouc dne
13.12.2012.
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e)

f)

KMČ obdržela informaci o tom, že rekonstrukce povrchu vozovky na
tř. Svobody při napojení ulice Vančurova byla dokončena a zastávka MHD
nadále bude fungovat bez omezení v původním umístění.
Komise obdržela informaci o tom, že byla dokončena rekonstrukce domu na
Opletalově ulici č.or.2.

VII. Úkoly
a)
Předseda pozve na příští jednání pí Romanovskou za účelem dohody o nové
podobě předávání dárků jubilantům.
b) Pan Čulík na příštím jednání komisi informuje o plánované rekonstrukci jezu
před sokolovnou na tř. 17.listopadu.
c)
Předseda projedná možnost vodorovného značení u přechodů na tř. Spojenců a
svislého dopravního značení na ulici 8.května s dopravním inspektorátem a
dopravní komisí.
d) Předseda se obrátí na Moravskou vodárenskou s dotazem na stav hlavního
kanalizačního sběrače na ulici Tylova.
e)
Zjistit, zda je možné navýšit počet klecí na odchyt holubů.
VIII. Ukončení
Předseda poděkoval všem členům komise za celoroční spolupráci, popřál jim klidné
prožití vánočních svátků a ukončil jednání v 18.40 hod. Příští jednání se bude konat
dne 7. 1. 2012 od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře
domu U Zlatého jelena. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.

Předseda KMČ jménem svým i jménem ostatních
členů komise přeje všem svým spoluobčanům Vánoce
naplněné klidem a rodinnou pohodou a v novém roce
2013 jen vše dobré.

V Olomouci dne 12. prosince 2012
Zapsala Mgr. Dana Chlupová
Zápis ověřil a doplnil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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