KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis z jednání
4.1.2010
I.Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č.17 se konalo dne 4.1.2010 od 16.30 hod. výjimečně
v restauraci U Madony.
II.Prezence
Předseda zahájil jednání přivítáním přítomných a návrhem programu jednání.
Přítomni: viz prezenční listinu (předseda, 9 členů, zástupci MPO a PČR).
III.Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
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Statistická data činnosti KMČ 17 v r 2009 :
KMČ 17 jednala v r. 2009 11 řádných zasedáních.
Průměrná účast členů v I.pol. 62%, ve II.pol. 93% celoročně tedy 77,5%.
Členové KMČ navštívili a předali dárkové balíčky 102 jubilantům.
Zástupci KMČ se zúčastnili 11 jednání odborných útvarů SmOl.
V r.2009 prošlo komisí 352 Rozhodnutí o zvl.užívání komunikace
45 Dohoda o zvl.užívání zeleně
30 Stanovisko ke změně majetku SmOl
IV.Otevřené body
a) KMČ již na svém prosincovém jednání projednala žádost Společenství
vlastníků jednotek Šantova č.or.10 o pronájem či odprodej části parcely
č. 132/1 o výměře 96 m2 v katastrálním území Olomouc-město při ulici
Šantova. A to za účelem zbudování 8-10 šikmých parkovacích stání před
jejich domem. KMČ s žádostí nesouhlasí. Důvodem nesouhlasného
stanoviska KMČ je zejména obava, že by vyhovění žádosti v budoucnosti
mohlo vést k majetkoprávním a jiným problémům v souvislosti
s plánovanou realizací projektu Šantovka. KMČ navrhuje, aby
rozhodnutí o žádosti bylo odloženo až po realizaci předmětné výstavby.
Dalším důvodem nesouhlasu je opakovaná snaha různých sdružení,
organizací i jednotlivců vykupovat parcely vhodné pro parkování
veřejnosti (kterých je i tak nedostatek) pro vlastní nebo i komerční
parkování. KMČ trvá na tom, že parkovací stání by měla zůstat
v majetku města, aby i nadále mohla být využívána veřejností bez
omezení.Finanční kompenzace za jejich převedení do soukromého
vlastnictví je jednorázová, kdežto dopady na možnosti parkování
v centru města jsou trvalé.
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V. Nová záležitost
a) Došlá pošta
- V mezidobí došlo na KMČ 17 celkem 18 Rozhodnutí a 2 Dohod o povolení
zvláštního užívání komunikací,resp. zeleně- komise bere na vědomí.
- KMČ č.17 obdržela resignaci členky komise, pí. Kolářové na členství
v KMČ. Důvodem je její přestěhování se do Moravskoslezského kraje.
Předseda KMČ tuto skutečnost oznámí Mgr. Puhačovi. KMČ dále žádá
Radu města Olomouce o doplnění KMČ o dalšího člena. Prosíme Radu
rovněž o vyjádření, zda doplní člena svým kandidátem členství či žádá KMČ
o vlastní návrhy.
b) KMČ obdržela žádost společnosti Teplotechna o koupi cca 400m2
parkoviště a přilehlých ploch při ulici Studentská za účelem zbudování tří
parkovacích stání pro společnost, šesti pro veřejnost a přístupu do zázemí
společnosti. KMČ s návrhem zásadně nesouhlasí a upozorňuje na fakt, že při
provedeném šetření na místě zjistila, že rekonstrukce parkoviště a přilehlé
plochy popsaná v žádosti již proběhla bez souhlasu SmOl jako vlastníka
pozemku a domnívá se, že jde o tzv. černou stavbu. Kromě faktu, že žadatel
realizoval stavbu bez souhlasu vlastníka pozemku, je dalším důvodem
nesouhlasu KMČ nedostatek parkovacích stání pro veřejnost v centru města.
Toto stanovisko KMČ je konsistentní a KMČ nepředpokládá, že by je
v budoucnosti u podobných žádostí soukromých subjektů o odkup či
pronájem parkovacích stání v centru města změnila.
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c) KMČ obdržela žádost společnosti ARES CZ s.r.o. o pronájem tří parcel o
výměře cca 1m2 při Tř.Svobody (v zeleném pásu při křižovatkách s ulicemi
Barvířská, Pavelčákova a Lafayetova) a jedné parcely o výměře 1m2 na
Žižkově náměstí (v místě zeleně a zbytku pařezu po odstraněném stromu) za
účelem zbudování oboustranných reklamních ploch. KMČ
žádost
projednala,ale rozhodnutí odložila na příští jednání,protože v průběhu
jednání byly doloženy další doklady,se kterými se členové musí seznámit.
d) KMČ provedla na základě opakované stížnosti občanů místní šetření
v prostoru před dominikánským klášterem a kostelem na ulici Slovenská.
Občané upozorňovali na skutečnost, že bezdomovci znečišťují výklenky
svými exkrementy. KMČ se rozhodla, že podá návrh na řešení : ze svého
rozpočtu na rok 2010 uhradí zbudování kovaných mříží za puštěných do
země, které zamezí přístupu do výklenků a budou rovněž osazeny stojany na
kola. Projekt a realizaci by měl provést pan umělecký kovář Habermann,aby
harmonizovala s vnitřní mřížkou v kostele. Projedná předseda KMČ.
pro-10
proti-0
zdržel se-0
VI.Různé, diskuze
a) KMČ velmi děkuje pí. Kolářové za její dlouhodobou a zodpovědnou práci
v komisi a přeje jí mnoho úspěchů v jejím budoucím soukromém i
profesním životě.
b) KMČ na žádost občanů důrazně žádá o rekonstrukci bronzových plátů
v dlažbě na náměstí. Jejich povrch je v zimě kluzký, a tím pádem i velmi

nebezpečný pro všechny chodce. KMČ má informaci,že na těchto plátech
došlo již k více než 20 úrazům!
c) Práci KMČ by velmi pomohlo,kdyby dostávala informace,jak byla přijata
stanoviska zejména z oblasti majetku SmOl. Takto nemáme
zpětnou vazbu o využití našich stanovisek a to alespoň v celkovém ročním
přehledu. Předseda projedná s Mgr Puhačem.
VII.Úkoly
Pokračovat v mapování závad na dlažbě chodníků v obvodu KMČ č.17.
Předseda KMČ žádá členy,aby vždy potvrzovali příjem E-mailového zápisu,
což se dosud neděje pravidelně.

VIII.Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.35 hod. Příští jednání se bude konat dne 1.2.2010
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U
Zlatého jelena na Dolním náměstí.

Zapsal: Zdeněk Černohouz
V Olomouci dne 6.1.2010
Schválil: předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman

