KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis z jednání
3.5.2010
I. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 3.5.2010 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, 7 členů, zástupci PČR, zástupce MPOŠtýbnar)

III.

Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
pro-8
proti-0
zdržel se-0

IV.

Otevřené body
a)
Ve věci stížnosti pana Kováře na hlučnost a rychlou jízdu tramvají,
kterou přednesl na posledním zasedání KMČ, předseda KMČ jednal
s dotčenými orgány MmOl a dozvěděl se, že jim nebyla stěžovatelem
předložena žádná písemné stížnost. KMČ doporučuje panu Kovářovi, aby
svou stížnost zaslal v písemné formě těmto orgánům MmOl (zejména
odboru dopravy MmOl) .
b)
Stížnost pí. Chlupové, členky komise, na provoz stánku
s občerstvením na Žižkově nám. ohledně hlučnosti agregátu na výrobu
elektřiny, nejistoty stran oprávněnosti záboru veřejného prostranství a
nehygieničnosti celého stánku. KMČ požádala MPO, aby prověřila, zda
má provozovatel potřebná povolení. MPO zjistila, že povolení má
provozovatel vždy na 2 měsíce, a to od stavebního odboru MmOl (ne od
majetkoprávního). KMČ vyjadřuje nespokojenost nad současnou situací,
neboť v povolení není zmínka o tom, že bude provozován agregát na
výrobu elektrické energie. Dále je velmi podivné, že se jedná o povolení
zvláštního užívání komunikace, ne tedy povolení provozu stánku
s občerstvením. KMČ se domnívá, že k tomuto účelu je třeba jiné
povolení, tudíž apeluje na náměstky primátora, kteří odpovídají za
zmíněné odbory, aby prověřili, zda je vydání tohoto povolení v daném
případě v kompetenci stavebního odboru, a zjednali nápravu.

V. Nová záležitost
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 27 Rozhodnutí a 2 Dohody o povolení
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí.
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b) č.j. maj/22/2018/2010
Žádost o pronájem části parcely č. 442 o výměře 83 m2 pro účely
prodloužení nájemní smlouvy předzahrádky u 101/58 Dolní nám. KMČ
s žádostí souhlasí.
pro-8
proti-0
zdržel se-0
c) č.j. Maj/22/2046/2010
žádost o pronájem části parcely č. 124/4 o výměře 2242m2 mezi ulicemi
Kateřinská, tř.17.listopadu a Michalské stromořadí při Mlýnském potoce
za účelem zbudování nástupního místa vodní dopravy. KMČ s žádostí
nesouhlasí. Důvodem nesouhlasu jsou pak dlouholeté majetkoprávní spory
Sokola a Lokomotivy o parcelu a okolní parcely. KMČ doporučuje
nejprve tyto spory dořešit a teprve potom uvažovat o možnostech prodeje
či pronájmu předmětných parcel. Dalším důvodem pak je fakt, že na
předmětné parcele se nachází veřejné osvětlení a cesta pro pěší. Nakonec
pak doporučujeme, aby se k věci opatřilo stanovisko Povodí Moravy,
neboť se jedná o břeh Mlýnského potoka a případný provoz dopravy na
něm.
pro-0
proti-8
zdržel se-0
d) č.j. maj/22/1434/2010
žádost o pronájem částí parcely č. 124/4 o celkové výměře 8m2
v oploceném areálu TJ Sokol za účelem zřízení 2 kusů reklamních ploch.
KMČ s žádostí nesouhlasí. Ve zdůvodnění odkazujeme na majetkoprávní
situaci v místě popsanou výše a dále na nesčetná a opakovaná vyjádření
KMČ v posledních zápis, kde KMČ již mnohokrát jasně vyjádřila svůj
postoj k umisťování dalších reklamních ploch v centru města. Argumenty
KMČ jsou stále stejné, a to dostatek jiných možností reklamy v centru
města, možná nebezpečnost jejich instalace v těsné blízkosti komunikací a
fakt, že už v současném množství hyzdí vzhled centra města Olomouce.
Jako návrh řešení doporučujeme využití množství stávajících volných
reklamních zařízení.
pro-0
proti-8
zdržel se-0
e) č.j. maj/22/7304/2008
Žádost o odkoupení pozemků na dostavbu a kompletaci areálu Sigma
fotbal. KMČ shledala, že převážná část předmětných pozemků leží
v katastrálním území Olomouc-Řepčín, a proto se k ním nevyjadřujeme.
Pokud jde o pozemky v Legionářské ul.,tak na nich vázne závazné
stanovisko z předchozího převodu a s převodem lze počítat až v r. 2013.
f) Bez čísla jednacího
Žádost o pronájem části parcely 116/13 Blažejské nám. se záměrem
zbudování zahrádky čajovny. KMČ se žádostí souhlasí, ale požaduje, aby
nájemce byl dle smlouvy o pronájmu pozemku povinen uvést trávník
v místě zahrádky po jejím odstranění do původního stavu.
pro-8
proti-0
zdržel se-0
g) Bez č.j.
Žádost o pronájem 2-krát 6m2 pozemku na rohu ulic Palackého a
tř.Spojenců za účelem zbudování letní terasy přilehlé kavárny. KMČ
odkládá rozhodnutí s ohledem na fakt, že se jedná o zásah do veřejné
zeleně, až po stanovisku odboru ŽP.
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VI.

Různé, diskuze
a) KMČ chválí dokončení realizace instalace zrcadla u výjezdů z garáží
v Uhelné ulici a věří, že to přispěje k výraznému zlepšení dopravněbezpečnostní situace v místě.

VII.
VIII.
IX.

Úkoly vyjasnit nesrovnalosti v povolování obchodních aktivit na základě
zvláštního užívání komunikace po nepovolení pronájmu.
- Zajistit náhradní prostory pro jednání KMČ v letních měsících.

X.

Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.50 hod. Příští jednání se bude konat dne 7.6.2010
od 16.30 hod jako výjezdní. Proběhne u p. Tittelbacha Wurmova ul. 1 !!

Zapsal: Zdeněk Černohouz
V Olomouci dne 7.5.2010
Schválil: předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman
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