KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 5/2013
z jednání dne 6. května 2013

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Čulíik, Grass, Chlupová, Lazorčáková, Marková, Svetková,
Vanžurová, Vysoudil
Omluveni: Kalman, Šimeček, Valenta, Záleská
Hosté:
p. Štýbnar – zástupce MPO, pí Hradilová – zástupce PČR

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 6. 5. 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-9
proti-0
zdržel se-0
IV. Otevřené body
a) Složení komise
Předseda KMČ obdržel informaci o tom, že rada města po několikerých urgencích ze
strany komise jmenovala Doc. Vanžurovou za členku komise. Předseda ji přivítal
zpět v komisi a popřál jí při její práci v ní mnoho elánu a optimismu. KMČ stále
neobdržela potvrzení o tom, že byl za člena komise jmenován pan Grass.
b) Oprava chodníku U Husova sboru
KMČ obdržela dotaz pana faráře Křivánka stran opravy chodníku ke kolumbáriu se
žádostí o to, aby rozkopávka neprobíhala dne 24.5., kdy se koná Noc kostelů.
Předseda bude žádost tlumočit TSMO a zjistí, kdy bude akce realizována.
c) Agenda jubilantů
Slavnostní předávání balíčků s kulturním programem se bude konat 15. 5. 2013 ve 14
hodin v obřadní síni olomoucké radnice. Pozvánky jubilantům byly předány.
Předseda komise s panem Vysoudilem zajistí následný rozvoz nevyzvednutých
balíčků s tím, že ty, které se nepodaří doručit v horizontu následujícího týdne ani jim,
předají posléze jednotlivým členům komise k doručení.
d) Kontejnery u Terezské brány
Ve věci dle našeho názoru neoprávněně umístěných kontejnerů na komunální odpad
na Palachově náměstí nastal významný posun. Na místě vedle Terezské brány jsou
již jen dva kontejnery na komunální odpad, čtyři byly Technickými službami
odvezeny. Ze dvou zbylých bude jeden, který užívá provozovna IRISH PUB,
odstraněn ještě v průběhu dubna. Druhý kontejner slouží obyvatelům budovy
Palachovo nám. 1 a restauraci Plan B. Majitel domu obdržel výzvu k odstranění
překážky provozu na pozemních komunikacích s termínem do konce dubna s tím, že
mu Technické služby nabídly výměnu kontejneru za několik popelnic, které půjdou
snáze uschovávat ve dvoře domu a vynášet před dům jen v den svozu.
e) Nerudova
KMČ obdržela zápis z posledního výrobního výboru ohledně rekonstrukce této ulice.
V ulici bude nově vysazeno 9 stromů a ze dvou možných variant parkovacích stání
byla vybrána ta, kdy na straně budovy SŽDC a ČD bude stání podélné a na straně
opačné šikmé stání 60o.
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f)

V.

Dětská hřiště
Členové komise diskutovali otázku dětských herních a smíšených hřišť v jejím
areálu. Navrhujeme rozšíření hojně využívaného hřiště v Čechových sadech a
upozorňujeme na to, že po zimě došlo k zavěšení pouze čtyř ze šesti houpaček a
že je tento počet nedostačující vzhledem k počtu dětí, které hřiště užívají. Dále
podporujeme vznik nových hřišť v centru města, zejména by pak bylo vhodné
je situovat do oblasti parku Na Střelnici, ulice Komenského či parčíku pod
Dómem. Vítáme novou podobu hřiště při ulici Aksamitova při vstupu do
Bezručových sadů.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 45 Rozhodnutí, 3 Dohody o povolení zvláštního
užívání zeleně a 1 Oznámení veřejnou vyhláškou, jež KMČ bere na vědomí.
b) Stánek se zmrzlinou u Billy
Komise obdržela rozhodnutí oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
o povolení zvláštního užívání místní komunikace ve věci stánku se zmrzlinou na
ulici Legionářská vedle prodejny Billa. Upozorňujeme na to, že se nejedná o
stánek mobilní ani dočasný. Je na místě umístěn celoročně a má charakter
stavby. Provedením stánek neodpovídá typu „mobil“ ani „rikša“, kteréžto
jediné je možné jako dočasné povolovat. Jednoznačně se jedná o stavbu
permanentní obdobně, jak tomu bylo u nedalekého stánku s grilovanými
kuřaty, který byl doplněn dřevěnými podlážkami a zábradlím.

VI. Různé, diskuze
a) KMČ obdržela od DPMO informaci o plánovaných dopravních komplikacích
spojených s další fází stavebních prací na nové tramvajové trati. Občané budou
informováni prostřednictví sdělovacích prostředků i v Radničních listech.
b) Na komisi se obrátil občan s dotazem, zda již je řešeno pojmenování nové třídy
vedoucí po břehu Mlýnského potoka vedle Šantovky, po níž budou jezdit tramvaje.
Vzhledem na její význam pak navrhuje pojmenování ulice Havlova / Václava Havla.
Komise návrh diskutovala a nepřipadne jí toto pojmenování s ohledem na
komerční ráz ulice jako vhodné. Přikláníme se spíše k pojmenování dle místa,
kde ulice leží, a navrhuje U Mlýnského potoka.
c) KMČ obdržela od Technických služeb plán prací na měsíc květen v areálu naší
komise. Materiál vyvěsíme na desce.
d) KMČ opětovně obdržela výzvu, aby občané hlásili místa, kde se při dešti zdržuje
větší laguna či kanalizace nestíhá vodu odvádět. Kontakty spolu s výzvou vyvěsíme.
e) Komise dále byla informována o tom, že od 1. července nabude účinnosti nová
vyhláška Ministerstva životního prostředí, která již povolí každému na pozemku,
který mu patří, s výjimkou památných stromů kácet bez potřeby získat povolení
příslušného odboru města. Větší ochrany naopak budou v budoucnu požívat aleje a
stromořadí.
f) Komise obdržela oznámení o konání Olomouckého půlmaratonu v termínu 19. – 23.
6. 2013.
VII. Úkoly
a) Mgr. Černohouz – bude žádost faráře ohledně chodníku v ulici U Husova sboru
tlumočit TSMO a zjistí, kdy bude akce realizována.
b) Mgr. Černohouz – zjistí na kulturní komisi, zda řešili pojmenování nové ulice u
Šantovky.
c) Mgr. Černohouz – v souvislosti s problematikou kontejnerů na příští jednání pozve
Bc. Miroslava Petříka, ředitele TSMO, aby nám ozřejmil, jakým způsobem probíhá
kontrola, kolik popelnic bylo vydáno provozovnám a kolik se jich skutečně vyváží.
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d)

Mgr. Černohouz – na příští komisi pozve náměstkyni primátora Machovou, aby nám
sdělila, jaký pokrok nastal ve věci přesunu nízkoprahového centra ze středu města
Olomouce.

VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.50 hod. Příští jednání se bude konat dne 3. 6. 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 13. května 2013
Zapsala Mgr. Dana Chlupová
zápis doplnil a ověřil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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