KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC - STŘED
Zápis č. 01/2020 z jednání dne 15. ledna 2020
Přítomni:

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

Omluveni:

-

Hosté:

Otevřel (MPO)

1. ZAHÁJENÍ
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 15. 1. 2019 od 16:30 hodin v suterénu budovy magistrátu
na ulici Hynaisova 10. Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.

2. RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU
Komise apeluje na Městskou policii, aby kontrolovala dodržování provozní doby předzahrádek.
Opakovaně také žádá o vytvoření koncepce předzahrádek.

3. ZMĚNA MIMOŘÁDNÉ MANIPULACE NA VODOHOSPODÁŘSKÉM UZLU OLOMOUC
Komise obdržela na vědomí pozvánku k ústnímu jednání k projednání podmínek povolení ke změně
mimořádné manipulace.
Komise žádá o zaslání zápisu z tohoto jednání.

4. ESTETIZACE
Do příštího jednání komise je nutno promyslet čerpání finančních prostředků na estetizaci.
Návrhy:
□

Úprava okolí kolem kontejnerů na Tržnici – zastřešení a ohraničení.

□

Zadláždění prostoru mezi parkovištěm u Billy a bývalým letadlem – viz obrázek.

Komise žádá pí. Horňákovou o stručnou sumarizaci (manuál), na co můžeme peníze určené na
estetizaci použít.

5. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KMČ – ULICE DOMOVINA
V prosincovém zápise komise žádala o doplnění stanoviska odboru dopravy a územního rozvoje
a doplnění důvodů směny pozemku od žadatele k žádosti o směnu nemovitých věcí ve vlastnictví
statutárního města Olomouce při ulici Domovina.
Daná problematika byla vysvětlena odborem majetkoprávním, avšak stále čekáme na vyjádření
odboru dopravy a územního rozvoje.

Výstřižek ze zápisu č. 12/2019

6. PROSTORY VEDLE BÝVALÉHO LETADLA
Prostory vedle bývalého letadla za ulicí Hynaisova jsou ve strašném stavu. Jsou na něm umístěny dva
kontejnery divadla Tramtárie, se kterými naše komise nesouhlasila.
Komise žádá o informaci, zda k jejich umístění existuje smlouva.
7. ZÁVĚR – POŽADAVKY KOMISE
-

Komise apeluje na Městskou policii, aby kontrolovala dodržování provozní doby předzahrádek.
Opakovaně také žádá o vytvoření koncepce předzahrádek.

-

Komise žádá o zaslání zápisu z jednání „Změna mimořádné manipulace na vodohospodářském
uzlu Olomouc.

-

Komise žádá pí. Horňákovou o stručnou sumarizaci (manuál), na co můžeme peníze určené
na estetizaci použít.

-

Komise žádá o informaci, zda existuje smlouva k umístění dvou kontejnerů divadla Tramtárie
v prostorách vedle bývalého letadla.

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 3. února 2020 v 16:30 hodin
v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10.

Zapsala: Krausová

Schválila: Vanečková – předsedkyně komise

