KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis z jednání
4.4.2011
1) Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 4. 4. 2011 od 16.30 hod. v zasedací
místnosti odboru školství v prvním patře domu U Zlatého jelena.
2) Prezence
Předseda zahájil jednání přivítáním přítomných a návrhem programu jednání.
Přítomni: viz prezenční listinu (předseda, 6 členů, zástupce MPO, zástupce PČR)
3) Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
pro-6
proti-0
zdržel se-0
4) Otevřené body
a) Č.j. SMOl/Maj/22/459/2011/Ha
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 436/3 o výměře 2 m2 za účelem
vytvoření nového vchodu do budovy mezi ulicemi Pavelčákova a Uhelná.
KMČ obdržela stanovisko odboru koncepce a rozvoje k věci. Ten nemá
k prodeji připomínek s ohledem na to, že bude pouze uveden do souladu
majetkoprávní stav s dispozičním řešením pasáže. KMČ na základě
stanoviska odboru s návrhem souhlasí.
pro-6
proti-0
zdržel se-0
V. Nová záležitost
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 35 Rozhodnutí a 5 Dohod o povolení
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí.
b) Žádost společnosti ČEZ o pronájem s následným odprodejem části parcely
1012 o výměře 4 m2 v katastrálním území Hodolany za účelem zbudování nové
trafostanice. KMČ se k žádosti nevyjadřuje, neboť se nejedná o její území.
pro-6
proti-0
zdržel se-0
c) Žádost o vyjádření KMČ k instalaci předzahrádky o výměře 24 m2 na pozemku
parc. č. 93/27 u domu Nábřeží č. or. 11. KMČ s žádostí souhlasí vzhledem
k dobré zkušenosti s provozovatelem z předchozího roku. Současně
připomínáme, aby byla s provozovatelem podepsána dohoda, která
stanoví podmínky provozu předzahrádky. V případě porušení dohody pak
provozovateli bude hrozit sankce v podobě smluvní pokuty až 20.000,- Kč
či ukončení provozu předzahrádky.
pro-6
proti-0
zdržel se-0
d) Č.j. SMOl/47762/2011/OKP/MN
Žádost o vyjádření k určení veřejných prostranství v souvislosti se záměrem
SMOl vydat obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu a
zákazu žebrání. KMČ navrhuje následující lokality:
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- především areály přiléhající k supermarketům-Albert (tř. Svobody, pasáž,
Divadelní ul), BILLA (28. října), BILLA (Hynaisova, U Husova sboru,
okolí Zimního stadionu)
- Biskupské náměstí, tř. 1. máje a ulice Wurmova
- podloubí u Koruny
- okolí kostelů v centru (zejména sv. Mořic, Žerotín-dominikáni, Husův sbor
schodiště)
- oblast okolo tržnice na tř. Svobody (stánky s občerstvením)
- Palachovo náměstí (noční mejdany zvl.mládeže)
- Havlíčkova (okolí večerky U Rybáře)
- areál městských parků (zejména Čechovy sady)
- zastávky MHD
Závěrem doporučujeme MmOl ve věci spolupracovat s MPO. Ta má totiž
největší přehled o problematice bezdomovectví v celém městě.
Nejlepším řešením by z pohledu KMČ bylo zavedení výše zmíněných zákazů v
celém areálu Městské památkové rezervace.
KMČ nepochybuje o odbornosti zpracovatelů návrhu,jen připomínáme,že by
součastně měla být řešena otázka „kam s ním“ tedy návrh náhradních lokalit,
protože úplné odstranění projednávaných nešvarů asi nelze očekávat.
VI.Různé, diskuze
a) KMČ obdržela od Technických služeb seznam kontaktů a přehled činností. na
duben 2011.Bude vyvěšeno v OPRAVENÉ skřínce KMČ 17.
b) KMČ obdržela oznámení veřejnou vyhláškou ohledně prací v souvislosti
s protipovodňovými opatřeními na řece Moravě. Ty pak budou realizovány
v celém městě Olomouc s cílem zlepšení průtoku vody.
c) ve věci reorganizace členů KMČ není zatím nic nového.
Členové KMČ obdrží osobně seznamy jubilantů na II.Q. od p. Lazorčákové
minimálně duben ještě dopracujeme ve stávající sestavě !!
VIII.Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.40 hod. Příští jednání se bude konat dne 2. 5. 2011
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U
Zlatého jelena na Dolním náměstí.
VII.Úkoly

Zapsal: Zdeněk Černohouz
V Olomouci dne 4. 4. 2011
Schválil: předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman
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