KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 6/2011
z jednání dne 6. června 2011

I.

Prezence
Přítomni:

Černohouz, Čulík, Chlupová, Kalman, Lazorčáková, Marková, Svetková,
Vlček, Vysoudil
Omluveni: Polák, Šimeček, Valenta, Záleská
Hosté:
p. Štýbnar-zástupce MPO, pí Hradilová-zástupce PČR
Veřejnost: pí Hanelová, pí Tkadlečková

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 6. 6. 2011 od 16.30 hod. v zasedací
místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého jelena. Předseda přivítal
přítomné a zahájil jednání návrhem jeho programu.
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
a) č.j. SMOl/Maj/22/1628/2011/Š
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 121/3 ostatní plocha o výměře cca
1,5m2 v k.ú. Olomouc-město za účelem vybudování schodiště do prvního
nadzemního podlaží budovy CASINO PALÁC ze tř. 1. máje. Předseda na
majetkoprávním odboru zjistil dodatečné informace – jedná se pouze o 1 schod
a převedení pozemku pod ním do vlastnictví majitelů přilehlé nemovitosti.
KMČ s žádostí souhlasí.
pro-9
proti-0
zdržel se-0
V.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 45 Rozhodnutí, jež KMČ č.17 bere na
vědomí.
b) Stížnost občanů
Na KMČ se obrátily občanky města se stížností na opakované rušení nočního
klidu způsobené hlasitou hudební produkcí ze suterénu restaurace Bristol na
ulici Komenského a hlasitými projevy podnapilých osob, které se zdržují před
budovou, a to pak hlavně v době 23.00 - 4.00 h. (5x – 6x týdně). Přivolaná
MPO situaci zlepší jen dočasně. Zástupce MPO potvrdil vysoký počet výjezdů
a problematickou situaci v místě a informoval o budoucí intenzivnější
přítomnosti strážníků v okolí.
KMČ chápe stížnost jako oprávněnou a bude se tímto případem dále
zabývat. Dále doporučuje umístění kamery MPO v místě, aby bylo možné
efektivněji řešit případné další problematické situace v místě. Dále děkuje
oběma stěžovatelkám za zaslané materiály, které komise využije při řešení
problematiky hluku ve městě.
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c)

č.j. SMOl/Maj/22/523/2011/Sk
CASINO PALÁC a.s. žádá o pronájem části pozemku parc. č. 121/3 ostatní
plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Olomouc-město na tř. 1.máje za účelem zřízení
rampy pro imobilní spoluobčany.
KMČ č. 17 s žádostí souhlasí, ale doporučuje odprodej tohoto pozemku
jako v případě schodu uvedeném v bodu IV. a) tohoto zápisu.
pro-9
proti-0
zdržel se-0
d) č.j. SMOl/Maj/22/2231/2011/Pr
Žádost CASINO PALÁC a.s. o pronájem části pozemku parc. č. 121/1 ostatní
plocha o výměře 13 m2 v k.ú. Olomouc-město na ulici Komenského, a to
pro vybudování schodiště do podzemních prostor budovy z důvodů přístupu do
budoucí vinárny.
KMČ č. 17 s žádostí nesouhlasí, doporučuje používání stávajícího hlavního
vchodu do budovy. Dalším důvodem zamítavého stanoviska je pak
možnost zhoršení dopravně-bezpečnostní situace v místě. Dále pak se jí
nezdá vhodné zřizování dalších zařízení tohoto typu s tím, že jich v
předmětné lokalitě již nyní je přebytek.
pro-0
proti-9
zdržel se-0
e) č.j. SMOl/Maj/22/650/2011/Výs
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k žádosti o darování souboru
pozemků při ulicích Na Střelnici, Zámečnická, Studentská a Dobrovského
v souvislosti se stavbou kruhového objezdu na křižovatce ulic Dobrovského a
Na Střelnici.
KMČ č. 17 s žádostí souhlasí.
pro-9
proti-0
zdržel se-0
f) č.j. SMOl/Maj/22/1298/2011/To
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k pronájmu části pozemku parc.
č. 79/30 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Olomouc-město na rohu ulic Na
Střelnici a U Stadionu za účelem umístění reklamního poutače hotelu Gól.
KMČ č. 17 s žádostí nesouhlasí, protože tento pozemek spadá do oblasti
plánované výstavby kruhového objezdu. Doporučujeme se žádostí zabývat
až po realizaci tohoto projektu.
pro-0
proti-9
zdržel se-0
g) č.j. SMOl/Maj/22/1971/2011/Pr
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k pronájmu popř. odprodeji části
pozemku parc. č. 106/3 ostatní plocha o výměře 147 m2 v k.ú. Olomouc-město
při ulici Domovina za účelem zbudování parkovacích stání u přilehlých
nemovitostí.
KMČ č. 17 s návrhem nesouhlasí. Důvodem je odstranění zeleně a
dlouhodobý negativní postoj KMČ k převodům pozemků soukromým
vlastníkům za účelem budování parkovacích míst vyhrazených pouze
těmto subjektům.
pro-0
proti-9
zdržel se-0
VI. Různé, diskuze
a) Mgr. Chlupová byla zvolena zapisovatelkou komise pro následující funkční
období.
pro-9
proti-0
zdržel se-0
b) Předseda oznámil komisi, že v jejím složení dojde ke změnám. Omylem sem
totiž byli jmenováni dva členové, jejichž bydliště nespadá pod oblast naší
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c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)

k)
l)

m)

KMČ. Tento nedostatek rada města odstraní v nejbližším možném termínu
jmenováním osob do těch komisí, kam spadají dle svého bydliště.
KMČ doporučuje doplnit mezi lokality, kde má být v budoucnu zakázáno
obecně závaznou vyhláškou žebrání a pití alkoholu, i veřejné prostranství
v okolí restaurace Bristol, ul. Husitská a Blahoslavova, částečně počátek
přilehlé ulice Komenská a Na Letné a přilehlý parčík u řeky Moravy.
Předseda KMČ informoval o obdržení instrukcí o způsobu čerpání finančních
prostředků, které má KMČ k dispozici na opravy chodníků. KMČ v budoucnu
vytvoří pracovní skupinu za účelem mapování poruch chodníků a komunikací.
Patronem KMČ se stal JUDr. Major, náměstek primátora, do jehož kompetence
spadá odbor investic a majetkoprávní odbor. KMČ se těší na spolupráci s ním a
věří, že jí bude nápomocen při řešení problémů občanů v oblasti naší KMČ.
KMČ došla rozhodnutí o povolení předzahrádek, která KMČ bere na vědomí.
KMČ č. 17 však nesouhlasí s umístěním předzahrádky zařízení Pivnice v ulici
Mlýnská z důvodů nebezpečné dopravní situace v daném místě. Několikrát
jsme upozorňovali na nevhodnost zúžení Mlýnské ulice při výjezdu
z podzemních parkovací stání zahrádkami stávajícími a povolení dalšího
záboru přímo naproti tohoto výjezdu považujeme za zcela nevhodné. KMČ
dále žádá stavební odbor, aby tuto skutečnost důsledně zvážil při případném
rozhodování o další žádosti v příštím roce.
KMČ obdržela přehled činnosti a seznam kontaktů MPO.
KMČ obdržela plán činnosti Technických služeb na měsíc červen a umístí jej
na svou vývěsní desku.
KMČ obdržela žádost odboru ochrany o kontakt na 2 zástupce KMČ pro případ
krizového stavu. KMČ v tomto směru bude zastupovat předseda KMČ pan
Černohouz a člen komise pan Čulík.
KMČ žádá MPO o prověření povolení umístění předzahrádky u bistra
ARKTIC na ulici Havlíčkova. Na její nevhodné umístění poblíž silnice a
popelnic si stěžovali předsedovi občané dané lokality.
Ing. Kalman navrhl prověření povolení 3 prodejních stojanů na ulici 28. října.
MPO na návrh Ing. Kalmana bude monitorovat, zda si provozovatel bistra
vedle Varny v Riegrově ulici uklízí zbytky jídla a ostatní nečistoty z chodníku
před provozovnou.
KMČ v návaznosti na plánovanou obecně závaznou vyhlášku zakazující ve
vymezených lokalitách požívat alkoholické nápoje a žebrat doporučuje přijetí
obdobné vyhlášky omezující pouliční prodej v centru města. Tato
podnikatelská aktivita totiž obtěžuje život jak občanům města, tak turistům a
komisi nepřipadne důstojné její provozování neomezeně bez vazby na nějakou
konkrétní provozovnu.

VII. Úkoly
a) Předseda projedná stav jezu u sokolovny na tř. 17. listopadu s Povodím
Moravy a pozve jejich zástupce na příští jednání KMČ.
b) Všichni členové zmapují poruchy komunikací v okolí svých bydlišť a podají o
tom zprávu na příštím jednání, aby bylo možné sestavit seznam
nejpostiženějších míst a tato následně zdokumentovat.
VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.10 hod. Příští jednání se bude konat dne 18. 7. 2011
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U
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Zlatého jelena na Dolním náměstí. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně
srdečně zvána.

V Olomouci dne 6. června 2011
Zapsala Mgr. Dana Chlupová
Zápis schválil a opravil předseda KMČ č. 17 Zdeněk Černohouz
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