KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis z jednání
1.2.2010
I.Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 1.2.2010 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, zástupce MPO- Štýbnar, hostpan Chladnůch Jan)
III.Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
pro-6
proti-0
zdržel se-0
Předseda oznámil stanovisko SmOl k doplnění KMČ tak,že se počet členů do
voleb nebude měnit a úkoly si rozdělí ostatní členové KMČ.
IV.Otevřené body
a) Ve věci žádosti společnosti ARES CZ s.r.o. o pronájem tří parcel o
výměře cca 1 m2 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.
V souvislosti s žádostí KMČ obdržela dopis zástupce zmíněné společnosti
– Ing. Chytrého, který obsahuje technický list reklamního panelu a bližší
popis jeho vzhledu a vysvětlení jeho fungování. Jedná se o rolující panely,
které budou obsahovat 5 měnících se polí, z nichž jedno bude zdarma
k dispozici MmOl pro propagaci sportovních a kulturních akcí ve městě.
Tyto reklamní panely mají sloužit jako náhrada za jiné reklamní poutače
větších rozměrů, které mají být nahrazeny těmito novými přibližně
v poměru 5 kusů velkých (např. ulice Slavonínská) za jeden nový. KMČ
nesouhlasí s žádostí i po tomto podání nových informací. KMČ se dále
domnívá, že reklamních ploch je v centru města dostatek a kupodivu
nejsou ani využívány (např. zastávky MHD-reklamní plochy téměř
totožné s těmi, které plánuje instalovat žadatel)
pro-3
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V. Nová záležitost
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 15 Rozhodnutí a 4 Dohody o povolení
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí.
 Na KMČ došel závažný dopis od Požárního sboru ve věci preventivních
protipožárních opatření v zimním období. Materiál bude vyvěšen v
informační skřínce KMČ.

-Mgr Puhač informoval o zajištění realizace bezpečnostního zrcadla u
výjezdu z garáží v Uhelné ul. Realizaci provede fa SEKNE v ceně cca
12 000.- Kć z rozpočtu KMČ. KMČ bere na vědomí, ačkoliv v žádném zápisu
se o úhradě z prostředků KMČ nehovoří.

b) Na jednání KMČ se dostavil pan Chladnůch Jan ve věci rekonstrukce
obchodního domu PRIOR. A to konkrétně k odprodeji částí parcel č. 116/36
a 116/37 na ulicích 28. října a 8.května-v prostoru pod současným podloubím
u tramvajové zastávky. Host přednesl stížnost občanů, že nebyly
respektovány jejich připomínky ohledně rekonstrukce OD. Tento fakt je
zřejmý ze znění rozhodnutí majetkoprávní komise MmOl. KMČ znovu
projednala tyto připomínky. KMČ č. 17 opakovaně vyjadřuje svůj nesouhlas
s převodem vlastnictví předmětných parcel za účelem rozšíření zastavěné
plochy OD PRIOR.
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c) KMČ obdržela žádost firmy Kinez s.r.o. o prodloužení pronájmu areálu
letního kina a přilehlých ploch do roku 2013. KMČ zohlednila investice
nájemce areálu do mobiliáře a celkové jeho zkrášlení. Proto tedy s žádostí
souhlasí i s ohledem na snížení frekvence řešení problémů v místě ze strany
MPO. Důrazně však požaduje, aby byl provoz reprodukované i živé hudby
omezen s ohledem na obyvatele okolních domů maximálně do desáté hodiny
večerní a aby byl nájemce pronajimatelem=MmOl ve smlouvě omezen stran
rušení nočního klidu (například možností MmOl smlouvu vypovědět či
smluvní pokutou pro případ, že se budou rušení nočního klidu vyskytovat ve
větším,ve smlouvě uvedeném, množství).
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VI.Různé, diskuze
a) KMČ diskutovala ( v souvislosti s umístěním reklamního panelu při hotelu
GEMO) s podnětem, který se týká opakovaného neoprávněného záboru a
s ním souvisejícího znečišťování chodníku na Tř.Svobody při hotelu
GEMO pojízdným stánkem s občerstvením. Žádáme MPO o materiály
týkající se řešení vzniklých problematických situací v místě.
b) KMČ diskutovala s MPO v návaznosti na stížnosti členů komise problém
s výpadky veřejného osvětlení v rozsáhlých areálech všude po městě. Tento
problém se opakuje se stále větší frekvencí a to nejen v řádu ulic, ale někdy
i v několika navazujících ulicích či celých blocích či čtvrtích. Toto bylo
zjištěno pozorováním členů KMČ a policistů MPO. KMČ žádá MmOl, aby
se zabýval tímto problémem s ohledem na bezpečnost obyvatel města ve
večerních a nočních hodinách.
c) Členka komise p.Lazorčáková upozorňuje, že dosud nebyly vyzvednuty
všechny dárkové balíčky pro seniory na I.Q.2010.
VII.Úkoly zjistit stav vyřízení stanoviska KMČ k neoprávněnému záboru pozemku
SmOl na ul.Studentská od firmy TEPLOTECHNA. Dle zjištění na místě
samém došlo od minulého šetření (tj.4.1.2010) k dalšímu záboru.
-- V této souvislosti KMČ konstatuje s potěšením, že se zvyšuje zájem občanů o

závěry z jednání KMČ uvedené v zápisech .Např. dnešní jednání se odvolává na
stanoviska KMČ (např.ve věci Prioru). Bohužel i nadále chybí podobná reakce
ze strany odborných odborů SmOl.

VIII.Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.00 hod. Příští jednání se bude konat dne 1.3.2010
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U
Zlatého jelena.

Zapsal: Zdeněk Černohouz
V Olomouci dne 1.2.2009
Schválil: předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman

