KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 15 OLOMOUC – NOVÉ SADY

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Dne 3.12. 2018
Přítomni: Jaroslav Krátký, Jan Mrajca, Karel Šimek, Alena Adamíková, Iveta Poláchová, Jan
Rakovský, Jiří Stranyánek, Daniel Bradáč, Radim J. Vašut
Omluveni: František Pěruška, Pavel Grasse
Hosté: zástupce PČR, zástupce MPO, zástupce veřejnosti Jan Šťota, zástupce MMOL Josef
Kaštil
Předseda KMČ přivítal všechny přítomné a zahájil jednání komise.
Přítomní se dohodli, že programem jednání nově ustanovené komise bude seznámení členů
a vyřešení organizačních záležitostí, nutných pro budoucí fungování komise.
Program jednání:
1) Představení jednotlivých členů KMČ.
2) Komise si zvolila zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání.
Zapisovatel: Jaroslav Krátký
Ověřovatel: Radim J. Vašut
3) Komise se shodla, že musí zlepšit komunikaci na všech úrovních, jednak na úrovni
komunikace mezi KMČ a SMOL/MMOL a jednak na úrovni komunikace KMČ
s veřejností. Členové se shodli (na podnět p. Rakovského) na potřebě jedné společné
emailové adresy pod hlavičkou města (*@olomouc.eu), na který budou posílány
veškeré materiály pro jednání komise. Tyto materiály budou následně automaticky
přeposílány na jednotlivé soukromé emailové adresy jednotlivých členů komise. Tím
bude zaručeno, že bude existovat kontinuita do budoucnosti (stávající komise má po
předešlé komisi k dispozici pouze zápisy ze schůzí). Zároveň všichni členové
komise obdrží materiály ihned po jejich distribuci.
V souvislosti s tím komise žádá o prověření možnosti zasílání všech dokumentů
z jednotlivých odborů magistrátu elektronickou formou.
Směrem k veřejnosti se komise shodla na potřebě vytvořit další komunikační kanály
nad rámec již fungující stránky na webu města a dvou vitrín (umístěných na ulicích
Peškova a Myslbekova). Diskutované komunikační kanály: FB stránky, webová
stránka naší městské části, emailová adresa pro dotazy a podněty občanů. Na příštím
jednání bude předložena předběžná kalkulace pro vytvoření těchto nových
komunikačních kanálů (zajistí p. Krátký) a bude dále diskutována podoba těchto
platforem.

4) Členové KMČ zvolili termíny svých jednání pro kalendářní rok 2019.
Termíny jednání: 7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6., 9.9., 7.10., 4.11., 2.12. V době letních
prázdnin (VII-VIII) budou termíny zvoleny později podle potřeby. Čas začátku jednání
byl stanoven na 18.00 hodin.
5) Komise se dohodla na vytvoření plánu činnosti pro příští rok. Každý z členů napíše, co
vnímá jako nejdůležitější body naší činnosti pro příští rok a seznámí s nimi ostatní
členy komise na příštím jednání. Zároveň se členové dohodli, že se pokusí zmapovat
stav komunikací naší KMČ, aby mohl být utvořen plán oprav pro příští rok. Členové
komise se shodli (na podnět p. Rakovského) na detailním nastudování regulačních
plánů souvisejících s městskou částí Nové Sady (tj. NS Trnkova, NS Fischerova, NS
Werichova a NS Teichmannova-Peškova) pro příští jednání schůze.
6) Komise se shodla na nutnosti prověření, jaké informace lze (v souvislosti s GDPR)
zveřejňovat (zajistí paní Poláchová).
7) Komise se dohodla na tom, že počínaje tímto zápisem, bude jeho součástí kompletní
prezenční listina.
8) Komisí byl na dnešním jednání předložen materiál MMOL odbor stavební
č. j. SMOL/279460/2018/0S/PK/Vlc o zvláštním užívání komunikace v termínu
od 21.11 do 30.11. 2018. Vzhledem k tomu, že jednání KMČ proběhlo v době, když už
zvláštní užívání komunikace skončilo, vzala KMČ tento materiál pouze na vědomí.
Další jednání komise se uskuteční 7.1. 2019 v 18.00 na adrese Peškova 1, Olomouc.
V Olomouci dne 3.12. 2018.

Radim J. Vašut
Ověřovatel zápisu

Jaroslav Krátký
předseda KMČ

