KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 1/2014
z jednání dne 6. ledna 2014

I.

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

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 6. 1. 2014 od 16.30 hod. v zasedací místnosti
0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10. Předseda přivítal přítomné,
poděkoval jim za spolupráci a popřál hodně úspěchů v novém roce.
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
pro-10
proti-0
zdržel se-0
IV. Otevřené body
a) Statistika
Předseda seznámil členy komise se statistikou účasti na KMČ v minulém roce. Účast
dosáhla 68% a předseda poděkoval přítomným za jejich aktivitu i mimo jednání
komise. Současně pokáral především pana Valentu, který z loňských jedenácti
jednání nenavštívil ani jedno.
b)

Komunikace
Pan Šimeček vytvořil fotodokumentaci nejhorších komunikací v centru města, ale
bohužel ji dodal na jednání pouze v elektronické podobě. Ve spolupráci s předsedou
do příštího jednání soubor distribuují ostatním členům, kteří si ho prostudují a
připraví si návrhy na opravy komunikací v centru města na rok 2014.

c)

Pošta na Náměstí Republiky
KMČ diskutovala otázku plánovaného zrušení pobočky pošty na Náměstí Republiky.
Předseda KMČ oslovil Českou poštu, s.p. s žádostí o oficiální stanovisko v této věci,
ale doposud ho neobdržel. Spekulace mezi občany se množí, informace se různí, ale
jasné rozhodnutí z oficiálních míst v České poště nezazněly.
KMČ podporuje Výzvu na zachování pobočky č. 1 a podporuje také petici,
kterou občané aktivně podepisují.

d)

Mgr. Grass již na minulém jednání upozornil, že na Kollárově náměstí absentuje při
možném výjezdu z něj směrem k tramvajovým ostrůvkům na nám. Národních
Hrdinů značka upozorňující na jednosměrnost této ulice, kterou neznámý vandal
ulomil v nedávné době. Její opětovnou instalaci již MPO iniciovala.

e)

KMČ se rozhodla, že se její předseda obrátí na tajemníka magistrátu s tím, aby
parkování pro zdravotně handicapované spoluobčany pod budovou NAMIRO bylo
zdarma.
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V.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 8 Rozhodnutí, jež KMČ bere na vědomí.

VI. Různé, diskuze
a) Členové KMČ s radostí konstatovali, že u Terezské brány po mnohaměsíčním úsilí
komise i magistrátu již nestojí žádný kontejner na komunální odpad a nehyzdí tak
okolí této památky.
b) Členové komise byli upozorněni na novou vyhlášku platnou od ledna 2014, která se
týká zákazu provozování podomního prodeje v centru Olomouce.
c) Předseda KMČ zjistí, jaké finanční prostředky obdrží KMČ na tento rok na drobné
investice. Členové KMČ zváží, na jaké účely by mohly být vynaloženy.
d) Předseda informoval členy komise o tom, že Mgr. Puhač přesídlil z Dolního náměstí
do druhého patra radnice.
VII. Úkoly
a) Všichni členové – prostudují si fotodokumentaci předloženou kolegou Šimečkem a
připraví si návrhy na opravy komunikací.
VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.40 hod. Příští jednání se bude konat dne 3. 2. 2014 od 16.30
hod. v zasedací místnosti 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10.
Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.
V Olomouci dne 9. ledna 2014
Zapsala Mgr. Dana Chlupová
zápis doplnil a ověřil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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