KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.17 OLOMOUC-STŘED
Zápis č.12/2018 z jednání dne 3. prosince 2018

I.

Prezence
Přítomni: Alt, Černohouz, Dostál, Helcel, Koráb, Kosatík, Kozík , Runták, Svoboda,
Vanečková, Venkrbec
Omluveni: Hosté:

zástupce MPO – Otevřel, zástupce PČR – pprap. Hušák

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 3. 12. 2018 od 16.30 hod. v zasedací místnosti
č. 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. Předsedkyně přivítala nové členy a
zahájila jednání představením jednotlivých členů.
III. Obeznámení s prací KMČ
Pan Zdeněk Černohouz (bývalý předseda) seznámil členy komise s tím, co se podařilo v minulém
období a co je třeba dokončit v období novém. Členové byli informováni o činnosti v komisi a
dílčích postupech, komunikaci s odbory a s příslušnými náměstky, o zpětné vazbě a o
dalších aktivitách komise.
Členové byli dále seznámeni s nejčastějšími podněty a požadavky občanů, se kterými se obrací
na komisi. Jedním z nejčastějších problémů je hluk z předzahrádek a barů. V minulém období jsme
tuto problematiku řešili, byl zájem zajistit měření hluku v dotčených lokalitách. Městu byla
nabídnuta možnost zakoupení senzorů měřících online hluk, město tuto možnost odmítlo. Pan
Svoboda nabídl, v případě potřeby, zajistit měření hluku přes UP.
Pan Zdeněk Černohouz obeznámil komisi o faktu, že Vodácký kanál, který se několikrát na
jednáních komise řešil, nebude realizován. Dále nás obeznámil s vizualizací rohu domu na Nábřeží
Přemyslovců a pan Helcel navrhl, vyjádřit se k žádosti o více zeleně v projektu.
IV. Organizační záležitosti
a) Komise se dohodla na termínech jednání v následujícím roce. Jednání se budou konat
každé první pondělí v měsíci a to v 16:30 hod. v zasedací místnosti č. 0.02 v suterénu
budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10.
Termíny jednání KMČ v roce 2019:
07.01., 04.02., 04.03., 01.04., 06.05., 03.06., 01.07., 05.08., 02.09., 07.10., 04.11. a 02.12.
b) Komise má k dispozici dvě nástěnky. Klíč od nástěnky na třídě Svobody dostal pan Kozík
a klíč od nástěnky umístěné na Dolním náměstí pan Runták.
V. Otevřené body – vývoj
a) Pohledová studie Šantovka TOWER
Pan Černohous bude kontaktovat vlastníky pohledové studie Šantovka TOWER Office
Park
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Šantovka s.r.o. ohledně zpřístupnění výstupů studie Prof. Voženílka.
VI. Různé, diskuze
a) Komise se usnesla na potřebě, v co nejkratším termínu vyřešit situaci na křižovatce Žižkovo
náměstí, ať už mobilními semafory, řízením křižovatky dopravní policií, nebo
přeprogramováním semaforů. Přizvaní hosté, policisté pan Hušák a pan Otevřel podali
pohled ze strany policie.
b) Komise diskutovala o kluzišti na Dolním náměstí a jeho možnosti přemístění na Tržnici.
Pan Helcel přislíbil obeslat členy komise s připomínkami
k Vánočním trhům. Touto
problematikou se komise zabývala i v loňském roce.

VII. Úkoly
a)
b)
c)
d)
e)

Pan Runták zajistí vyhotovení druhého klíče k nástěnce.
Pan Svoboda zjistí možnosti měření hluku UP.
Pan Černohouz zkontaktuje Office Park Šantovka s.r.o. ohledně pohledové studie.
Pan Helcel zašle členům KMČ komentář k Vánočním trhům.
Předsedkyně zjistí možnosti ohledně zapisovatelky.

VIII. Ukončení
Předsedkyně ukončila jednání v 18.50 hod. Příští jednání se bude konat v zasedací místnosti č.
0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10, a to v plánovaném termínu
7. 1. 2019 od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.

V Olomouci dne 3. prosince 2018

Zápis zapsala a schválila předsedkyně KMČ č. 17 Magdaléna Vanečková za použití
poznámek pana Tomáše Svobody
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