KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 3/2013
z jednání dne 4. března 2013

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Chlupová, Marková, Svetková, Šimeček, Vysoudil
Omluveni: Čulík, Kalman, Lazorčáková, Valenta, Záleská
Hosté:
p. Štýbnar – zástupce MPO, pí Hradilová – zástupce PČR, Miroslav Grass –
budoucí člen komise

II.

Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 4. 3. 2013 od 16.30 hod. v zasedací místnosti
odboru školství v budově 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-6
proti-0
zdržel se-0

IV.

Otevřené body
a) Kontejnery u Terezské brány
Ve věci dle našeho názoru neoprávněně umístěných kontejnerů na komunální odpad
na Palachově náměstí předseda naší KMČ rozeslal e-mail zástupcům všech
zainteresovaných odborů Magistrátu SMO. V e-mailu pak vyslovil několik
konkrétních dotazů na tuto situaci i obecný stav této problematiky. KMČ zatím
obdržela odpověď z odboru ŽP od Ing. Dreiseitlera, kterým je informována o tom, že
se tímto bude zabývat Ing. Kmoníčková (odbor dopravy), která by měla vbrzku
svolat mnohostranné jednání ve věci rekonstrukce celého prostoru Palachova nám.
b) Agenda jubilantů
Slavnostní předávání balíčků s kulturním programem se bude s ohledem na
plánovaný počet přítomných oslavenců konat v tomto roce jen jednou.
Předpokládaný termín je 15. 5. 2013 ve 14 hodin (náhradní termíny 13.5., popř. 16.
5.) – bude upřesněno. Jubilanti obdrží cca 2 týdny předem pozvání
c) Mobilní stánky
Pan Vysoudil informoval ostatní členy komise o svém jednání s Ing. Vlachem,
náměstkem primátora, do jehož gesce spadá povolování záborů. Ing. Vlach přislíbil,
že v případě mobilního stánku s hot dogy již nebude vydáno nové povolení
s ohledem na nové omezení podoby mobilních stánků (rikša či mobil). Dále uvedl, že
se zasadí o to, aby další povolování předzahrádek měla v kompetenci rada města, aby
tak mohla být zajištěna spolupráce s komisemi městských částí.
d) Složení komise
Pan Vysoudil představil ostatním členům nového zástupce TOP 09 v naší komisi,
který by měl být v nejbližší době radou jmenován. Ing. Miroslavu Grassovi přejeme
mnoho elánu při práci v komisi a těšíme se na spolupráci s ním.

V.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 24 Rozhodnutí, 5 Dohod o povolení zvláštního
užívání zeleně a 1 Oznámení veřejnou vyhláškou, jež KMČ bere na vědomí.
b) Rekonstrukce ulice Nerudova
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c)

d)

e)

VI.

KMČ obdržela pozvánku od firmy DS Geoprojekt na jednání o rekonstrukci ul.
Nerudova – nová parkovací stání, vozovka, chodník, zeleň. KMČ si nechá zaslat
zápis z jednání, protože žádný z členů nemá hned následující den ráno čas se jednání
zúčastnit. Věříme, že příští pozvánka dojde KMČ s dostatečným časovým
předstihem. KMČ velmi vítá tuto rekonstrukci, neboť sama v minulosti na
katastrofální stav této ulice upozorňovala a o opravu vozovky žádala.
SMOl/Maj/22/290/2013/Pr
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k žádosti o pronájem části pozemku
parc.č. 85/32 o výměře 31 m2 při ulici Dobrovského za účelem zřízení parkovacího
stání pro firmu PEŠEK INTERIER a společnost VPO.
KMČ s návrhem nesouhlasí. Obecně považujeme za nevhodné prodávat
parkovací stání v centru města soukromým subjektům. Konkrétně v tomto
případě se domníváme, že žadatel má mnoho jiných možností, kde parkovat –
parkhaus pod Hanáckým kopcem, ve dvoře domu či přes ulici.
pro-6
proti-0
zdržel se-0
SMOl/Maj/22/556/2013/Ha
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k žádosti o směnu části pozemku parc.
č. 330 zast. plocha o výměře 50 m2 společnosti CL TRADE za pozemek ve
vlastnictví města parc. č. 116/31 o výměře 50m2. Společnost CL Trade plánuje na
pozemku zbudovat zahrádku kavárny v Galerii MORITZ.
KMČ se směnou nesouhlasí a navrhuje pronájem či odprodej majetku dle cen
v pozemkové mapě. Pozemek nabízený jako protihodnota nemá pro město
žádný význam a jen těžko si lze představit jeho jakékoli využití.
pro-6
proti-0
zdržel se-0
SMOl/Maj/22/545/2012/Sk
KMČ obdržela žádost majetkoprávního odboru o stanovisko k žádosti, která se
týkala pozemků v Droždíně. Mgr. Černohouz předal žádost Mgr. Puhačovi k zaslání
místně příslušné komisi.

Různé, diskuze
a) KMČ obdržela informace o zahájení prací na stavbě lávky pro pěší směrem od
slepého konce ulice Kateřínská k nově budované Šantovky.
b) ČEZ Distribuce nahlásila výluku dodávky elektřiny v ulici Legionářská dne
5.3.2013, a to v okolí bazénu.

VII. Úkoly
a)
Mgr. Černohouz – kontaktuje ve věci reklamních poutačů na chodnících Trend a
Tyfloservis.
b) Mgr. Černohouz – požádá DS Geoprojekt o zaslání zápisu z jednání ohledně ulice
Nerudova.
c) MPO prověří, zda je možné parkování na chodníku na ulici Dobrovského.
VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.55 hod. Příští jednání se bude konat dne 8. 4. 2013 od 16.30
hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého jelena. Jednání
je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.
V Olomouci dne 14. března 2013
Zapsala Mgr. Dana Chlupová
zápis doplnil a ověřil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
-2-

