KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 5/2014
z jednání dne 5. května 2014

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Čulík, Grass, Chlupová, Kalman, Lazorčáková, Marková,
Svetková, Šnajdrová, Vysoudil, Záleská
Omluveni: Šimeček, Valenta, Vanžurová
Hosté:
Tomáš Příhoda – správce TJ Milo, manželé Holzknechtovi – Mlčochova ulice,
pí Brokešová – zástupkyně MPO, pprap. Hradilová – zástupkyně PČR

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 5. 5. 2014 od 16.30 hod. výjimečně jako
výjezdní v Caffé Trieste na Dolním náměstí (z důvodu kolize termínu s jednáním
zastupitelstva města Olomouce). 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-11
proti-0
zdržel se-0
IV. Otevřené body
a)
ASO park - bezdomovci
Jednání navštívil správce areálu TJ Milo, k němuž přiléhá ASO park, který využívají
ke konzumaci alkoholu a k vykonávání potřeby bezdomovci (součást areálu parku
v ulici Na Střelnici). V blízkosti bylo nedávno vybudováno nové dětské hřiště.
V uplynulém období odbor životního prostředí provedl ořezání keřů v této lokalitě,
aby byla více otevřená a neposkytovala nežádoucím osobám „úkryt“. Problémy se
však opakují. Všichni diskutující se shodli, že problém může zčásti vyřešit odstranění
laviček v tomto místě umístěných, které dnes slouží výhradně těmto osobám. Dále si
slibujeme zlepšení situace díky častějšímu monitoringu MPO v místě, případně
umístění mobilní kamery MPO.
Předseda komise v této věci kontaktuje ředitele MPO a požádá jej o častější
přítomnost hlídek v tomto místě či o instalace mobilní kamery.
b)

Slavnostní setkání s jubilanty
KMČ se stejně jako loni rozhodla uspořádat setkání s jubilanty žijícími v jejím areálu
a při této příležitosti jim popřát a předat věcné dárečky. Toto setkání se uskuteční
v obřadní síni olomoucké radnice dne 13.5.2014 od 14.00 a jeho součástí bude
kulturní program. Odvoz dárků, které nebudou vyzvednuty, zajistí Mgr. Vysoudil
s předsedou komise, který balíčky následně rozdělí členům komise k rozdání zbylým
jubilantům.

c)

Předzahrádky –problémy
Komise nově upozorňuje na problémy spojené s těmito předzahrádkami:
Pavelčákova ulice – oproti předchozím letům se zdá předzahrádka širší, což působí
složitosti při průjezdu vozidel
Kapucínská ulice – není zřejmé, zda má provozovna povolení k záboru, stížnosti na
hluk po desáté hodině večerní
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V.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 38 Rozhodnutí a 8 Dohod o povolení zvláštního
užívání zeleně, jež KMČ bere na vědomí.
b)

Hluk v areálu letního kina
Na jednání komise přišli manželé Holzknechtovi, kteří obývají byt v domě na ulici
Mlčochova s okny směrem k areálu letního kina. Současný provozovatel restaurace a
diskotéky dlouhodobě překračuje hlukové limity a činí tak často dlouho do ranních
hodin (30.4.2014 do 2.30 h), a to jak živou, tak nejčastěji reprodukovanou hudbou a
současně samotným provozem pivnice. Obyvatelé přilehlých domů včetně místního
faráře nemohou v noci spát a stěžují si na tohoto provozovatele. Opakovaně volali
k řešení této věci MPO, což tato potvrzuje.
MPO na příští jednání zajistí přehled výjezdů na toto místo za poslední měsíce.
Předseda komise kontaktuje MmOl s cílem zjistit, kdo je provozovatelem
podniku, jak je upraven jeho vztah s městem a zda existuje smluvní či jiná
možnost, jak jej sankcionovat a vynutit dodržování nočního klidu či jak jeho
nájem v tomto místě ukončit a najít provozovatele jiného.

c)

SMOl/073674/2014/OMAJ/MRPD/Vys
Majetkoprávní odbor komisi žádá o sdělení stanoviska k pronájmu komplexu
nemovitých věcí mezi ulicemi Dobrovského a Koželužská DPMO. DPMO je
vlastníkem některých staveb na pozemcích a pronájem se má týkat pozemků pod
nimi, v areálu a některých další budov tamtéž.
KMČ odkládá své stanovisko v této věci do doby, než bude mít určitější
podklady, které jí osvětlí situaci v celém areálu, dobu pronájmu a předchozí
stav. Podklady na MmOl vyžádá předseda komise.

d)

SMOl/070724/2014/OMAJ/MRPD/Skl
Majetkoprávní odbor komisi žádá o sdělení stanoviska k pronájmu části pozemku
parc.č. 105/46 při tř. Svobody před poliklinikou o výměře 1,2 m2 společnosti JITRO,
o.p.s. za účelem provozování informační tabule. Z přiložených dokumentů není
zjevné, zda se jedná o změnu nájemce již existující reklamní tabule či o zbudování
nové.
KMČ s ohledem na výše uvedené své stanovisko podmiňuje. V případě, že se
jedná o novou tabuli, nesouhlasí, avšak s pronájmem již existující tabule
souhlasí.

VI. Různé, diskuze
a) KMČ obdržela informace od DPMO, že došlo k integraci jízdného z autobusů ze
směru Litovel do systému MHD.
b) KMČ obdržela od TSMO:
• Objednávku prací od MmOl na měsíc květen
- instalace 15 ks sloupků na Palachově nám.
• Plán prací na měsíc květen
- předlažba tř. Svobody cca 60 m2, dlažbou 10 x 10 (kolejiště)
c) KMČ obdržela informaci od ČEZ Distribuce o tom, že 22.5.2014 bude přerušena
dodávka elektrické energie v ulici Nešverova a části ulice Vídeňská, o čemž budou
informováni obyvatelé prostřednictvím letáků na vchodech svých domů.
VII. Úkoly
Mgr. Záleská
Mgr. Černohouz

- připraví koncept dopisu k odeslání majitelům nemovitostí, jejichž
budoucí osud KMČ není dostatečně znám.
- informuje Ing. Fazekaše o připomínkách KMČ k předzahrádkám
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- kontaktuje ředitele MPO ve věci ASO parku
- zjistí na MmOl podrobnosti o nájmu letního kina
- zajistí na MmOl podklady k dlouhodobému pronájmu pozemků
DPMO
VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 19.00 hod. Příští jednání se bude konat dne 2. 6. 2014 od 16.30
hod. v zasedací místnosti 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10.
Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.

V Olomouci dne 10. května 2014

Zapsala Mgr. Dana Chlupová
zápis doplnil a ověřil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz

-3-

