KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis z jednání
13.7.2009
I.Zahájení
Pravidelné jednání KMČ 17 se konalo dne 13.7.2009 od 16.30 hod. v zasedací
místnosti v prvním patře domu U Zlatého jelena.
II.Prezence
Předseda zahájil jednání přivítáním přítomných a návrhem programu jednání.
Přítomni: viz prezenční listinu (předseda, 6 členů KMČ)
III.Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
pro-7
proti-0
zdržel se-0
IV.Otevřené body
- stále nedořešená otázka kolem instalace druhé informační skřínky v okolí náměstí
Republiky před zahájením rekonstrukce tř. 1. máje- řeší předseda KMČ
V. Nová záležitost
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 45 Rozhodnutí a 5 Povolení, jež KMČ č.17
bere na vědomí.
b) KMČ projednala žádost o pronájem části pozemku parc.č. 75/1 o výměře
150 m2 v blízkosti ul.Palackého(v Čechových sadech) pro realizaci stánku
s občerstvením.
Po projednání je stanovisko KMČ 17 zásadně nesouhlasné! Jednalo by se
brzy o další nálevnu pro pouliční alkoholizmus a to v blízkosti dětského
hříště. Stanovisko schváleno jednohlasně.
c) žádost o sdělení stanoviska k pronájmu a následnému prodeji části parc.
č. 116/35 19 m2 a č. 116/37 6 m2 na ul. 28.října pro OD Prior.
S předloženým návrhem KMČ 17 jednohlasně nesouhlasí.
Už stávající zábor plochy pro OD Prior je v dané lokalitě nevhodný
a další zábor by situaci ještě zhoršil.

VI.Různé, diskuze
a) KMČ projednala zprávu Mgr. Puhače ve věci vodorovného značení
komunikací na rok 2009 a bere ji na vědomí.
b) K diskuzi a doplnění byl na KMČ dodán návrh investičních akcí SmOl na
r. 2010 (zajišť.prostřednictvím SmOl). Protože termín odpovědi je 4.9.2009,
bude seznam odeslán na inv.odbor SmOl po dalším jednání KMČ.
c) Byl dodán harmonogram čištění ulic v obvodu KMČ 17 na měsíc srpen 2009
a bude umístěn ve skřínce KMČ.

d) Na předsedu KMČ se obrátili občané z okolí Slovenské ul.a kláštera
Dominikánů se stížností na znečišťování kolem vstupu do kostela bezdomovci
z přilehlého okolí výdejny stravy. V minulosti byla snaha eliminovat toto
„využívání“ čelní fronty kláštera a kostela instalací betonových květináčů,ale
ukazuje se,že bezdomovci „využívají“ právě tyto nádoby k vykonávání
potřeby a zvracení.
Protože se jednání KMČ nezúčastil zástupce MPO,bude tato stížnost
předána v zápisu řediteli MPO a žádostí o jednání s předsedou KMČ 17.
VI.Úkoly
Do příštího jednání KMČ připraví členové návrhy na drobné investice r. 2010.
VII.Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.30 hod. Příští jednání se bude konat dne 7. září
2009 od 16.30 hod. dle plánu práce a to v zasedací místnosti odboru školství,
v prvním patře domu U Zlatého jelena.

V Olomouci 13.7..2009
Schválil: předseda KMČ 17 Ing. Josef Kalman

