KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis z jednání
4.10.2010
I.Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 4.10.2010 od 16.30 hod. v
zasedacím sále v budově MmOl na Hynaisově ulici.
II.Prezence
Předseda zahájil jednání přivítáním přítomných a návrhem programu jednání.
Přítomni: viz prezenční listinu (předseda, 8 členů, zástupce MPO)
III.Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
pro-9
proti-0
zdržel se-0
IV.Otevřené body
KMČ vyjádřila lítost a znepokojení nad tím,že se ani po několikaleté snaze
Nepodařilo realizovat instalaci druhé informační skříňky pro KMČ 17 na
Nám. Republiky . Tento stav nekoresponduje s předvolební rétorikou stran stávající koalice, v nichž se pozitivně hodnotí činnost komisí míst.částí (viz beseda
s neziskovými organizacemi).

V. Nová záležitost
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 16 Rozhodnutí a 5 Dohod o povolení
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí.
VI.Různé, diskuze
a) Člen komise pan Černohouz navštívil poslední výrobní výbor ve věci budoucí
stavby kruhového objezdu na střetu ulic Dobrovského a Na Střelnici a podal
komisi zprávu o jejím průběhu. Zejména pak zdůraznil novinky v podobě
důkladnějšího odvodnění zálivu při zastávce busů MHD a řešení zeleně v místě.
Nedostatek projektu vidí v nedostatečné péči projekce mobiliáře.
KMČ bere zprávu na vědomí.
b) Členka komise pí. Svetková navštívila jednání výrobního výboru ohledně
rekonstrukce ulice 28.října a podala zprávu o jejím průběhu. Například zde bude
rekonstruován odvodňovací žlábek, dlažba a mobiliář, rovněž zde bude
instalována informační deska statutárního města Olomouce. Dle jejího zjištění
není tato akce koordinována s přestavbou OD Prior. Termín realizace není
v tuto dobu znám – jedná se o přípravu projektu do budoucna.
KMČ bere zprávu na vědomí.
c) KMČ obdržela děkovný dopis od pana Böhma za předání balíčku a přání k jeho
životnímu jubileu. Komise si poděkování velmi váží a přeje mnoho zdraví do
dalších let panu Böhmovi i ostatním jubilantům. Zároveň pak komise
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děkuje člence komise paní Lazorčákové za její neúnavnou práci v rámci
Agedny jubilantů.
d) KMČ došla stížnost občanů z ulice Uhelné ve věci hluku z provozu
předzahrádek v místě. KMČ obdržela informace o tom, že noví zájemci o
provoz předzahrádek a stávající provozovatelé při prodloužení smluv musí
podepsat dohodu, která stanoví podmínky jejich provozu. V případě
porušení dohody pak provozovateli hrozí sankce v podobě pokuty až
20.000,- Kč či ukončení provozu předzahrádky. KMČ tuto aktivitu velmi
vítá a věří, že do budoucna bude prostředkem k zajištění dodržování
nočního klidu nejen v centru města.
e) Agenda jubilantů-pí. Lazorčáková přednesla roční zprávu o doručování balíčků a
přání za rok 2011. Členové komise roznesli celkem 91 přání a balíčků (z toho
22 v prvním, 25 ve druhém, 24 ve třetím a 20 ve čtvrtém čtvrtletí) .

VII.Úkoly
Předseda KMČ tímto žádá členy komise,aby své podněty a připomínky jemu předkládali i mimo jednání KMČ,aby mohly být projednány v mezidobí a případně
i na jednání KMČ bez jejich účasti.

VIII.Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.20 hod. Příští jednání se bude konat dne 8.11.2010
od 16.30 hod. některém zasedacím sále v budově MmOl na Hynaisově ulici.
(informace před zahájením jednání na vrátnici).
Zapsal: Zdeněk Černohouz
V Olomouci dne 4.10.2010
Schválil: předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman
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