KOMISE M STSKÉ ÁSTI .17-Olomouc-st ed
Zápis z jednání
3.9.2007
I. Zahájení
KM .17 svolala pravidelné jednání v 16.30 hod., dne 3.9.2007 v zasedací
místnosti v prvním pat e domu U Zlatého jelena.
I. Prezence
P edseda zahájil sch zku. P ítomny byly následující osoby:
Viz prezen ní listinu.(p edseda, 6 len , zástupce MPO,zástupci OSMO)
II. Schválení zápisu z minulé sch zky
P edseda p e etl zápis z minulé sch zky. Zápis byl schválen v p e teném zn ní.
Pro-7
proti-0
Zdržel se-0
III. Otev ené body
Ve v ci odprodeje parcely . 64/5 na Blažejském nám. .13 doporu uje KM
ešení navrhované v tšinou nájemník tohoto domu, a to prodej zmín né parcely
do spoluvlastnictví všech vlastník byt v tomto dom .
IV. Nová záležitost
a. Došlá pošta – v mezidobí došlo na KM celkem 54 Rozhodnutí, 3 Oznámení
a 9 Povolení, jež KM bere na v domí.
b. Harmonogram sb ru odpadu bude vyv šen na výv sní desce KM .17.
c. Vyjád ení KM k prodeji (pronájmu) majetku SmOl:
c1. Prezentace ob anského sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti –
KM byla seznámena zástupci o.s. Mgr.Záleskou a panem Kadlecem
se zám ry o.s. v oblasti revitalizace areálu bývalé Korunní pevn stky a
jejího následného využití jako muzea a centra kulturního vyžití.
KM se zájem o.s. Muzeum Olomoucké pevnosti jeví jako
chvályhodný i s ohledem na vojenskou historii m sta Olomouce. Ve
v ci bezúplatného p evodu areálu na o.s. se KM obává absence
možné kontroly realizace projektu ze strany SmOl a doporu uje
další hledání možnosti p evedení práv k této nemovitosti jinou
cestou než je bezúplatný p evod, nap .dlouhodobým
pronájmem,z ízením právnické osoby s majetkovou ú astí SmOl
a podobn .
Ve v ci žádosti o p evedení téhož areálu do vlastnictví Stavebnictví
Pospíšil s r.o. se KM obává dalšího využití areálu ke komer ním
ú el m a i s ohledem na sou asný neut šený stav nemovitosti, jež
má tato firma v sou asnosti v pronájmu, p evod nedoporu uje.
c2. Žádost o odprodej ásti parc. ís. 95/27 a parc. ís. 95/28
pro zázemí obyvatel domu U Reálky 4 KM jednohlasn
nedoporu uje k realizaci.P edm tné území navrhuje nadle využívat
jako volnou plochu k volno asovým aktivitám ve ejnosti.
c3. Žádost o stanovisko KM 17 ke z ízení v cného b emene k parc. ís.13
ve prosp ch nemovitosti .o.8/A v Ka ení ul. Jedná se o právo ch ze a
jízdy a plocha dot ená V.B. iní cca 138 m2. KM po projednání

doporu uje další jednání ve prosp ch V.B.,pokud to SmOl ješt m že
ovlivnit.Dle názoru KM k této situaci v bec nem lo dojít už p i
prodeji parc. ís.135/3 v r. 1995.
d. Návrh rozpo tu m sta Olomouce
KM ve svém obvodu doporu uje k realizaci na r.2008 akce:
- zkultivování plochy na Nám. republiky, v prostoru u
chrámu Panny Marie Sn žné a plotu a podchod na ulici
Denisova
- úpravu okolí Terezské brány a památky samotné
- úpravu ásti parc.95/27 a 95/28 p i ul. U Reálky pro
volno asové aktivity ob an p ilehlé oblasti
II. R zné

P edseda KM seznámil s dopisy ob an ,kte í si st žují na hlu ný provoz
restaurace a p edzahrádky Potrefená husa.Jedná se o nájemníky z Opletalovy
ulice ís. 1.P etrvávající potíže byly již n kolikrát oznámeny všem možným
orgán m Olomouce,ale náprava se nekoná.
Protože v tšina len KM 17 žije v centru m sta a má obdobné skute nosti,
bylo po diskuzi rozhodnuto, že p edseda KM projedná další postup orgán
SmOl.Ob an m z Opletalovy ul. Odešle dopis,ve kterém je vyzve,aby se p i
další ne innosti orgán m sta bránili soudní žalobou.Další dopis zašle p edseda Farnímu ú adu u Sv.Mo ice s upozorn ním na ni ení této památky
návšt vníky Potrefené husy,kte í hojn mo í do základ kostela.

III. Program p íští sch ze
P íští jednání prob hne dle schváleného plánu práce,dopln né o aktuální
úkoly z mezidobí mezi jednáním KM 17.
IV. Ukon ení
P edseda ukon il sch zi v 18.10 hod. P íští sch ze se bude konat v 16.30 hod., dne
1.10.2007 v zasedací místnosti v prvním pat e domu U Zlatého jelena.
Zápis vytvo il: Zden k ernohouz
Zápis schválil: Ing. Josef Kalman

Olomouc 10.9.2007

