KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 5/2011
z jednání dne 2. května 2011

I.

Prezence
Přítomni:

Černohouz, Čulík, Chlupová, Kalman, Lazorčáková, Marková, Svetková,
Šimeček, Valenta, Vysoudil, Záleská
Omluveni: Vlček, Polák
Hosté:
p. Štýbnar-zástupce MPO, pí Hradilová-zástupkyně PČR, Ing. Marek-bývalý
člen KMČ a současný zastupitel města

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 2. 5. 2011 od 16.30 hod. v zasedací místnosti
odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého jelena. Předseda přivítal přítomné a zahájil
jednání.
Po představení se nově jmenovaných členů KMČ předseda dále
a) seznámil členy KMČ s jejím fungováním a dalšími organizačními záležitostmi,
b) oznámil členům novinku v podobě poskytnutých finančních prostředků pro KMČ a
možnosti jejich využití na opravy komunikací až do výše 300 000,-Kč ročně,
c) informoval o chystaném přidělení „patrona“ každé komise ze členů Rady SMOl,
d) sdělil pravidla práce jednotlivých členů komise a podmínky nároku na odměnu.
III. Přečtení a schválení zápisu z minulého jednání
Ing. Kalman přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
pro-10
proti-0
zdržel se-0
IV. Otevřené body
V.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 29 Rozhodnutí, 2 Dohody o povolení zvláštního
užívání zeleně a 1 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou, jež KMČ č.17 bere na vědomí.
b) č.j. SMOl/Maj/22/924/2011/Sk
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č.
79/28 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město na ulici Studentská za
účelem umístění informačních navigačních značení.
KMČ č. 17 s návrhem souhlasí s ohledem na kladné vyjádření Dopravního
inspektorátu.
pro-10
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c) č.j. SMOl/Maj/22/1628/2011/Š
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 121/3
ostatní plocha o výměře 1.5 m2 v k. ú. Olomouc-město na ulici tř. 1. máje za účelem
vybudování venkovního samostatného vstupního schodiště do 1. patra budovy .
Vzhledem k tomu, že z námi obdrženého plánku není zřejmý typ schodiště ani jeho
rozměry, KMČ stanovisko odkládá do získání přesnějších plánů v měřítku a zjištění
předpokládaného materiálu schodiště. Žádá také vyjádření odboru památkové péče,
protože zmíněná budova leží v památkové zóně.
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VI. Různé, diskuze
a) KMČ obdržela od odboru životního prostředí rozhodnutí veřejnou vyhláškou č.j.
SMOl/ŽP/55/15106/2010/Hu – „Protipovodňová ochrana Olomouce, Morava,
Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.A etapa, č. akce 207 308 – vodní díla“, kterou
bere na vědomí.
b) KMČ obdržela od Technických služeb plán činností na měsíc květen.
c) KMČ od společnosti ČEZ obdržela oznámení o přerušení dodávky elektr. energie
dne 10.5. 2011 - týká se částí ulic tř. 17. listopadu a U Reálky.
d) Předseda obdržel „vzorový“ zápis ze SMOl, dle kterého upravil strukturu stávajících
zápisů.
e) Předseda podal KMČ informace, které obdržel od Technických služeb v souvislosti
s rekonstrukcí sběrného dvora v Neředíně. Plán náhradních sběrových sobot v místě
bude zveřejněn na vývěsce KMČ.
VI.

Úkoly
a)
Členové si do konce srpna připraví návrhy investičních akcí na další kalendářní rok.
b) Předseda komise zajistí nové informace k bodu č.j. SMOl/Maj/22/1628/2011/Š.

VII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.54 hod. Příští jednání se bude konat dne 6. 6. 2011 od 16.30
hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého jelena na
Dolním náměstí. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.

KMČ děkuje bývalému předsedovi a členům za jejich dlouholetou práci v komisi a
přeje jim mnoho úspěchů v jejich dalším profesním i osobním životě.

V Olomouci dne 2. května 2011

Zapsala: Mgr. Dana Chlupová
Zápis upravil a schválil předseda KMČ č. 17 Zdeněk Černohouz
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