KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 11/2014
z jednání dne 1. prosince 2014

I.

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

II.

Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 1. 12. 2014 od 16.30 hod. výjimečně jako
výjezdní v Bezbariérové tréninkové kavárně Charity Olomouc na Wurmově ulici. Předseda
přivítal přítomné a zahájil jednání. S ohledem na fakt, že v den jednání byla Olomouc
stižena ledovkovou kalamitou, na jednání se nedostavilo dost členů komise, aby tato byla
usnášeníschopná. Přítomní členové komise níže uvedené záležitosti projednali a vzali na
vědomí s tím, že příští usnášeníschopná komise je případně schválí dodatečně.

III.

Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Přítomní členové komise neměli k jeho znění
připomínek.
pro - 5
proti - 0
zdržel se - 0

IV.

Otevřené body
a)

Komunikace
Předseda se v mezidobí na odboru dopravy dotázal na několik témat, která v průběhu
minulých jednání komise řešila a se kterými se na ni obrátili občané. Dostalo se mu
následujících odpovědí:
 Palackého - požadavek na doplnění řetězů mezi již instalovanými sloupky na
Palackého ulici byl projednán v odborné dopravní komisi, která instalaci
řetězů nedoporučila. Neoficiálním zdůvodněním je předpoklad, že by jejich
instalace naopak mohla vést ke zhoršení dopravně bezpečnostní situace v
místě.
 Zákaz vjezdu pro kamiony do centru města - měl by být zaveden s
účinností od ledna 2015
 Předlažba Kateřinská - je předlážděn chodník a instalováno nové zábradlí.
Toto je pozinkované, tudíž již nebude natíráno žádnou barvou.

b)

Vývěsní deska KMČ
Předseda komise na místě samotném předjednal s Mgr. Kauerovou - vedoucí
oddělení památkové péče nejvhodnější umístění vývěsky komise - a to na tramvajové
zastávce Náměstí Republiky směrem na hlavní nádraží poblíž automatu na lístky.
Předseda komise zajistil ve spolupráci se zhotovitelem vývěsky veškerou potřebnou
dokumentaci a připravil pro Mgr. Puhače materiály tak, aby tento mohl na oddělení
památkové péče dát oficiální žádost o stanovisko. Realizace se dá předpokládat na
jaře 2015.
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V.

c)

Žádost o stanovisko - č.j. SMOL/219259/2014/OMAJ/MRPD/Mic
KMČ na minulém jednání odložila vydání svého stanoviska k prodeji pozemků ve
vlastnictví města při klubu S-Cube sdružení Mladí konzervativci. Část jednoho z
požadovaných pozemků se nachází pod budovou, která je ve vlastnictví žadatele,
ostatní části pozemků potom v okolí budovy a jedná se dnes o zelené plochy při
pohledu nijak neodlišitelné od ostatních částí zelených ploch dnes ve vlastnictví
žadatele. K rozdílnému vlastnictví pozemků došlo již před mnoha lety v
porevolučních letech devadesátých. Cílem odkupu pozemků má být jejich logické
zcelení a připojení k budovám, ke kterým především patří.
Komise jednoznačně souhlasí s prodejem pozemku pod částí stavby ve
vlastnictví žadatele. Komise nemá žádných námitek k prodeji ostatních
pozemků - zelených ploch za ceny dle cenové mapy. Současně komise
zdůrazňuje důležitost stanoviska odboru dopravy a OKR, které musí posoudit,
zda město nemá v plánu pozemky využít například jako komunikace.

d)

Odpadkové koše
Předseda od pana Swaczyny z oddělení odpadového hospodářství obdržel informaci,
že na rohu Kateřínské a Aksamitovy bude koš obnoven v nejbližší době Technickými
službami. Instalaci košů v parku pod hradbami při ulici Komenského bude řešena v
příštím roce oddělením péče o zeleň ve spolupráci s Výstavištěm Flora.
Počátkem roku 2015 by měl odstartovat pilotní projekt mytí a čištění nádob na
tříděný odpad a na podkladu jeho výsledků bude rozhodnuto, co dál v této
problematice. Město má nádoby pouze vypůjčené, bude se řešit s TSMO i vlastníkem
nádob.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 33 Rozhodnutí, 2 Dohody a 1 oznámení veřejnou
vyhláškou, jež KMČ bere na vědomí.
b)

Horváth - vjezd na Horní náměstí
Na jednání komise se dostavil pan Horváth, který bydlí a má provozovnu na hranici
Horního a Dolního náměstí v domě, který vlastní, a to aby členy komise seznámil s
tíživou situací, ve které se nachází on a jeho rodina. Parkovací kartu má vydánu tak,
že místo určené k parkování je na koci Dolního náměstí směrem k tržnici. Vjezd do
pěší zóny, která jeho dům obklopuje (tedy i před vchod k vlastnímu domu) je mu
však omezen režimem pěší zóny - od 10.00 do 18.00 jen s povolením k vjezdu.
Karty, která by ho přes den opravňovala sem vjet mu letos nebyla vydána.
Stěžovateli především vadí to, že se podmínky přidělování karet v každém dalším
roce mění a znepřehledňují a že nejsou rezidenti upřednostněni před jinými žadateli.
Komise jednoznačně podporuje transparentnost procesu přidělování karet, a to
formou tou, že MmOl zveřejní každý rok v dostatečném předstihu na webových
stránkách jednoznačná kritéria, dle kterých jsou karty - povolení k vjezdu do
pěší zóny postupně přidělovány. Dále podporujeme myšlenku, aby v první řadě
bylo vyhověno lidem, kteří v místě mají trvalé bydliště a podnikatelům s
provozovnou v přiměřeném množství aut na jednu provozovnu. Až jako další by
měli mít povolení TAXI a další žadatelé.
Současně se KMČ spolu s občany táže, zda MmOl stále plánuje využívat
parkovací stání blokovaná pro jeho zaměstnance na Dolním nám., když už zde
žádní jeho zaměstnanci sídlit nebudou.

c)

Žádost o stanovisko - č.j. S-SMOL/171824/2014/OMAJ/MAJ/Vys
KMČ obdržela žádost majetkoprávního odboru o stanovisko komise k pronájmu
pozemků ve vlastnictví města o celkové výměře cca 4.000 m2 v areálu "letního kina"
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- za bránou, kde dříve bylo minigolfové hřiště společnosti DW7, o.p.s. - projekt
ZA(O)HRADA na dobu neurčitou za účelem komunitního zahradničení.
Komise souhlasí s pronájmem, avšak upozorňuje, aby v nájemní smlouvě byl
jasně popsán účel nájmu prostor, odpovědné osoby, režim zahradničení, údržby
pozemků a především možnost výpovědi nájmu ze strany města kdykoli nazná,
že by mělo pro pozemky jiné využití. Prosíme pak zaměstnance MmOl o
důsledné kontroly nastaveného režimu na pozemcích a ujednání smluvních
pokut pro případ jejich porušení.
VI.

Různé, diskuze
a)

Členové komise se dohodli, že jednání v kalendářním roce 2015 budou probíhat v
následujících termínech na tradičním místě vždy od 16.30.
5. ledna
13. července

b)

2. února
7. září

2. března
5. října

13. dubna
2. listopadu

4. května
7. prosince

1. června
2015

Předběžný termín setkání s jubilanty byl stanoven na 19.5. 2015.
KMČ od pana Havrana obdržela informaci o tom, že existuje aplikace dostupná na
níže uvedené adrese, která uživatelům umožní sledování svého podání skrz instituci
magistrátu. Pan Havran pak doporučuje aplikaci na MmOl zavést po vzoru
Bratislavy, kde již nějakou dobu funguje. Více lze nalézt na www.lepsimisto.cz,
www.odkazprestarostu.sk. KMČ považuje nápad za zajímavý a doporučuje MmOl
zvážit přínos zavedení aplikace po zjištění zkušeností s ní tam, kde již funguje.

VII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.30 hod. Příští jednání se bude konat v pondělí 5.1.2015 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 15. prosince 2014
Zapsala Mgr. Dana Chlupová
Zápis doplnil a ověřil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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