KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC - STŘED
Zápis č. 12/2019 z jednání dne 2. prosince 2019
Přítomni:

Alt, Černohouz, Dostál, Helcel, Koráb, Kozík, Krausová, Svetková, Svoboda,
Vanečková, Venkrbec

Omluveni:

Kosatík, Runták

Hosté:

Otevřel (MPO)

1. ZAHÁJENÍ
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 2. 12. 2019 od 16:30 hodin v salónku restaurace Viktoria.
Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.

2. TERMÍNY JEDNÁNÍ V ROCE 2020
Komise se i nadále bude scházet každé první pondělí v měsíci (s výjimkou července) vždy od 16:30
hodin v suterénu budovy Hynaisova 10.
Termíny:

15. ledna, 3. února, 2. března, 6. dubna, 4. května, 1. června, 13. července, 3. srpna,
7. září, 5. října, 2. listopadu, 7. prosince

Případné změny budou uvedeny v zápise.

3. KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD UL. FRANKLINOVA
Komise obdržela žádost od obyvatelky ulice Franklinova o navýšení počtu kontejnerů. Kontejnery byly
navýšeny, avšak nyní byla přijata stížnost od obyvatele téže ulice, že kontejnerů je moc.
Komise žádá kompetentní odbor o prověření počtu kontejnerů na ulici Franklinova a na Kollárově
náměstí.
Komise žádá, aby v případě, že Technické služby uspějí v žádosti o dotaci na pořízení podzemních
kontejnerů, byly tyto umístěny v ulici Franklinova.

4. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KMČ – ULICE DOMOVINA
Komise obdržela z odboru majetkoprávního žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí
ve vlastnictví statutárního města Olomouce.
Předmětné pozemky se nachází při ulici Domovina.
Komise žádá o doplnění stanoviska odboru dopravy a územního rozvoje a doplnění důvody směny
pozemku od žadatele. Dále, doporučuje, aby žadatel uhradil doplatek za neoprávněné užívání
pozemku v minulých letech.

5. RŮZNÉ
-

Komise žádá o prověření povolení umístění reklamy na lešení v ulici Ostružnická, dům vedle
lékárny.

-

Na zářijovém jednání komise žádala o přesun odpadkového koše v ulici Koželužská. Komise
opakovaně žádá o přesun odpadkového koše v ulici Koželužská.

Výstrižek ze zápisu č. 9/2019

-

Zbytek financí z rozpočtu komise bylo investováno do osvětlení v Barvířské ulici, realizace v roce
2020.

-

Pan Černohouz se zmínil o uvolněných nebytových prostorech v ulici Javořičská 2, které využíval
Klub pro seniory a které bychom mohli eventuálně využít jako místo pro setkání naší KMČ

-

Bezdoplatková zóna v ulici Riegrova v řešení.

6. ZÁVĚR – POŽADAVKY KOMISE
-

Komise žádá kompetentní odbor o prověření počtu kontejnerů na ulici Franklinova a na Kollárově
náměstí.

-

Komise žádá, aby v případě, že Technické služby uspějí v žádosti o dotaci na pořízení podzemních
kontejnerů, byly tyto umístěny v ulici Franklinova.

-

Komise žádá o doplnění stanoviska odboru dopravy a územního rozvoje a doplnění důvody
směny pozemku od žadatele. Dále, doporučuje, aby žadatel uhradil doplatek za neoprávněné
užívání pozemku v minulých letech.

-

Komise žádá o prověření povolení umístění reklamy na lešení v ulici Ostružnická, dům vedle
lékárny.

-

Komise opakovaně žádá o přesun odpadkového koše v ulici Koželužská.

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 15. ledna 2020 v 16:30 hodin
v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10.

Zapsala: Krausová

Schválila: Vanečková – předsedkyně komise

