KOMISE M STSKÉ ÁSTI .17
(Olomouc-st ed)
Zápis z jednání
1.9.2008
I.Zahájení
Pravidelné jednání KM 17 se konalo dne 1.9.2008 od 16.30 hod. v zasedací
místnosti v prvním pat e domu U Zlatého jelena.
II.Prezence
P edseda zahájil jednání p ivítáním p ítomných a návrhem programu jednání.
P ítomni: viz prezen ní listinu.(p edseda, 7 len , zástupce MPO)
III.Schválení zápisu z minulého jednání
P edseda p e etl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v p e teném zn ní.
pro-7
proti-0
zdržel se-0
IV.Otev ené body
V. Nová záležitost
a)
Došlá pošta
V mezidobí došlo na KM celkem 75 Rozhodnutí a 2 Povolení, jež KM .17
bere na v domí.
b) Žádost p. Be i ky o pronájem parcely . 21/34 na ulici Legioná ská o
vým e 347 m2 za ú elem zbudování a provozování dráhy pro modely aut.
KM . 17 tuto žádost podporuje s ohledem na fakt, že jde o další možnost
vyžití d tí v Olomouci. Zárove pak v í, že realizace projektu pom že ke
kultivaci okolí této parcely a pom že k tomu, že zde bude udržována
istota a po ádek.
pro-8
proti-0
zdržel se-0
c) Žádost restaurace Primavesi o pronájem parcely . 12/65 o vým e 19 m2.
Jedná se o hradební v ž, která se nachází nad schody z Bezru ových sad .
Do této v že je p ístup jen z restaurace a tudíž KM tuto žádost
podporuje.
pro-8
proti-0
zdržel se-0
d) Žádost spole nosti Sportcentrum BEST o pronájem parcely . 11/16
v katastrálním uzemí Olomouc – Nová Ulice za ú elem zbudování
parkovacích stání pro hosty a zam stnance sportcentra. KM . 17 s tímto
zám rem nesouhlasí a nedoporu uje SmOl jeho realizaci. KM je toho
názoru, že v celém m st je nedostatek parkovacích míst pro ob any, a
nemá tudíž smysl z izovat další stání pro soukromé subjekty.
pro-0
proti-8
zdržel se-0
e) Žádostí, která se týkala parcely na ulici Táborit se KM
. 17
nezabývala, protože nespadá do její oblasti. žádost pak p edáme místn
p íslušné KM

f) Primátor Olomouce požádal KM o stanovisko k jemu zaslané stížností
ob an z Dobrovského ulice, kte í si st žují na hlu ný provoz zadní
zahrádky hospody U Vaha e. P edseda KM
zaslal primátorovi
stanovisko KM .
g) KM obdržela stížnost obyvatel dom .or. 28 a 30 na Litovelské ulici.
Tato se týkala toho, že jim má Ing. Bernard zabírat prost ednictvím
vybudované závory parkovací místa poblíž jejich dom ve prosp ch host
Laser centra. KM ob an m zašle doporu ení a stanovisko KM .17.
VI.R zné, diskuze
a)
P edseda informoval ostatní leny KM o skute nosti, že jsou
zahájeny p ípravy opravy Terezské brány. Byl z ízen výrobní výbor, který má
za cíl p ipravit celou akci k realizaci. Na posledním jednání pak byly dojednány
n které konkrétní body rekonstrukce této památky – zatravn ní, údržba okolních
strom , dlažba osv tlení aj.
Za KM byl pov en ú astnit se jednání tohoto výboru pan ernohouz.
b)
KM obdržela od TSmOl a.s. plán úklidu ulic, který bude
vyv šen na nást nce KM .17.
c)
KM obdržel výro ní zprávu SmOl za rok 2007.
d)
KM byla informována o zp ístupn ní databáze vyhlášek a
na ízení od roku 1991 na internetových stránkách SmOl na internetové adrese
www.olomouc.eu.
e)
Na stejné internetové adrese byla dána do provozu databáze
významných rekrea ních ploch a d tských h iš v Olomouci
VI.Úkoly

- P edseda upozornil leny KM , že mu mohou posílat do konce týdne návrhy
investi ních akcí na rok 2009, které on pak zpracuje a odevzdá p íslušným
orgán m MmOl.
- Pan Zden k ernohouz bude navšt vovat jednání výrobního výboru ohledn
rekonstrukce Terezské brány a bude KM informovat o pr b hu oprav.
- Vzhledem k p ipravované rekonstrukci t . l.máje doporu uje KM
vybudování informa ní sk ínky(jako 2.sk ínku KM 17),která by mohla být
umíst na na budov M stské knihovny,kde by byly pravideln a p ednostn
uve ej ovány informace z jednání výrobních výbor stavby. Pov eným
lenem výrob.výboru za KM 17 je p. Teichmann.

VII.Ukon ení
P edseda ukon il jednání v 17.45 hod. P íští jednání se bude konat dne 6.10.2008
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním pat e domu U
Zlatého jelena.
Zapsal: Zden k ernohouz
V Olomouci dne 8.9.2008
Schválil: p edseda KM 17 Ing. Josef Kalman

