KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 18/Olomouc - západ
Zápis ze sch ze 9/2007
Tento záznam je návrh zápisu, kone ná podoba Zápisu 9/07 bude schválena na sch zi 8.10.2007

I. Zahájení
KM / 18 – doc. Ivanová svolala pravidelnou sch zku v 16 hod.,
dne 10.09.2007 v Olomouci, MMOl. Hynaisova ul., místnost . 20
II. Prezence
P edsedkyn zahájila sch zku. P ítomny byly následující osoby: podpisy viz prezen ní
listina:
Mgr. Kamil Andree
Ing. Dušan Fürst
Mgr. Zdislav Havran
doc. PhDr. Kate ina Ivanová, Ph.D.
Mgr. Miroslava Kone ná
MUDr. Jarmila Koutná
Josefa Mankovecká
Milan Svozil
Pozvaní hosté: Vladimír Vilímovský
Ostatní hosté: M stská policie: str. Mádrová P., str. Kafka F.
Policie R: pprap. Ing. J. Hikl – domluva o zaslání Zápisu
Omluveni: Neomluveni: III. Schválení zápisu z minulé sch zky
P edseda p e etl zápis z minulé sch zky. Zápis byl schválen v p e teném zn ní.
IV. Kontrola úkol :
Spln né úkoly:
1. Oznámení stanoviska KM
– spln no

. 18 o odkupu pozemku P ed Lipami /Ivanová/15.6.2007

2. Zav šení Zápisu . 6 na www. MMOL/Ivanová/18.6.2007 – spln no
3. Maringotka v parku, projednání s KM Ol. St ed/Mgr. Kone ná/10.09.2007/úkol
spln n/ maringotka odstran na
4. Zjišt ní výše odpov dnosti KM za p edávání balí k na Odboru pro ob anské
záležitosti MMOl. u pí Romanovské /Ivanová/10. 09. 2007/spln no – po projednání
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možností s pí. Romanovskou byl dán doc. Ivanovou návrh na kombinované p edávání
balí k jubilant m. Tento návrh lenové KM promyslí a jeho schválení a úkoly
z toho plynoucí budou projednávány na sch zi 8.10.2007. P edsedkyn spolu
s ostatními leny KM vyslovuje pod kování panu Vilímovskému za koordinaci a
rozdávání balí k p esto, že nebyl kooptován do KM 18, a to KM žádala.
Nespln né úkoly a otev ené body
5. Rozd lit si ulice ke kontrole a všímat si zda nechybí ozna ení ulic/všichni
lenové/10.09.2007, mapy rozdány všem p ítomným len m, seznam ulic - viz p íloha
Zápisu 6/2007 – nespln no. Mgr. Kone ná i MUDr. Koutná shodn tvrdily, že poštou
neobdržely Zápis 6/07, a koliv potvrzení o jeho poštovním poslání proplácel Mgr.
Puha . Pan Vilímovský poštou Zápis obdržel. Úkol trvá/ termín: 8.10.07,
zodpovídají: všichni lenové a seznam ulic z stává rozd len mezi leny podle
rozd lovníku pana Vilímovského.
6. Situace v ulici P ed Lipami není do ešena, protože proti navrhovanému ešení KM
18, které projednal Mgr. Andree,vznesl požadavek 1 ob an (M. Krampla), který
p edtím v soupise Mgr. Adreeho s postupem souhlasil. Ostatních 40 osob stále
souhlasí. P esto je nyní nutno vypracovat studii dopravní situace, aby odbor dopravy
(Ing. Mut anská) m l konkrétní podklad pro žádost o stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích. V tomto ešení by m la být zahrnut i instalace retardéru
v této ulici.
Zp sob ešení úkolu: zanesení ástky na studii do plánu investic: 30
tis./Ivanová/spln no
Zajišt ní studie: Mgr. Andree/Ing. arch. Giacintov/termín: prosinec 2007
7. Nabídnout zp soby p isp ní k práci KM
p eložen na 8.10.2007

. 18/všichni lenové/10.09.2007 – úkol

8. Nebezpe né lešení Palackého 20a a Erbenova – nutno žádat Odbor vn jších vztah o
odpov , tj. Mgr. Vladimíra Puha e, vedoucího odboru vn jších vztah a informací
(dále vždy jen OVVaI) o odezvu (viz zápis ze 14.5.) - Úkol spln n p edsedkyní
Ivanovou_viz mailové sd lení stavebního ú adu (materiál . 50/07) - Komise však
považuje odpov za nedosta ující. Na nebezpe nou situaci KM upozor uje již
v n kolika zápisech (tém rok), zejména upozor uje na problémy pr chodu pod
lešením pro matky s ko árky a pro osoby se sníženou schopností pohybu. Podle
návrhu stavebního ú adu jsou tyto osoby nuceny vstupovat zbyte n do vozovky.
KM žádá informaci, zda je zábor zpoplatn n a pokud ne, podle jaké právní normy
byl poplatek odpušt n. Dále KM žádá stavební ú ad o sd lení, jaké kroky podnikl
v p edcházejících letech k odstran ní havarijního stavu p edm tné nemovitosti
(omítka, balkony). Je nutné ze strany KM zd raznit, že stížnost KM nebyla
zam ena na lešení a jeho posouzení statikem, nýbrž na odstran ní opadávající omítky
a uvedení nemovitosti do stavu odpovídajícímu historickému centru Olomouce. Je
z ejmé, že každý vlastník se má z etického hlediska starat o svou nemovitost
v historické m stské zástavb . Úkol – poslat zápis a foto situace na stavební odbor
na pí Zezulovou/ Ivanová/ termín: 8.10.
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9. KM . 18 nedostala z OVVaI ani žádnou reakci na to, jaký je zám r s d tských
h išt m v echových sadech (viz zápis ze 14.5.) – žádost trvá
10. KM . 18 požaduje odpov na její doporu ení, aby byly opraveny vyvrácené
obrubníky na k ižovatce t . Svornosti a Litovelské (viz zápis ze 14.5) – žádost trvá
V. Nové záležitosti a úkoly
11. Podle sd lení Mgr. Havrana byl dodate n do KM kooptován Ing. arch. Giacintov.
P edsedkyn o této skute nosti nebyla spravena (v úterý po telefonátu s Mgr. Puha em
zjistila, že o této skute nosti nebyl informován ani on).
12. Materiál . 38/srpen 07 – Žádost o sd lení stanoviska k prodeji ásti parcely 419/3
(ul. Na Trati) – KM nesouhlasí s prodejem z t chto d vod : ást pozemku se nachází
v ucelené ásti pozemku m sta a jeho odprodej by znemožnil jakoukoliv liniovou
stavbu (cyklostezku aj.). Úkol/Vyjád ení na MMOl/ Ivanová/ihned/spln no
13. Materiál . 39/srpen 07 – návrh rozpo tu – schváleny zm ny, p idány studie dopravní
situace ul. P ed Lipami (úkol bod 6) a ul. B. N mcové – ešení dopravní situace a
nadm rného hluku u projížd jících vlak – Úkol: zajišt ní studie/ odpovídá: Ing.
Fürst/termín: b ezen 2008 – rozpo et doplnit (ul. Litovelská, Za Zlatou koulí trvá) a
odeslat na MMOl. ihned po ukon ení sch ze/Ivanová/ihned/spln no
14. Materiál . 42/srpen 07 – zvolení zp sobu technologie materiálového zhodnocení
biologických odpad – KM doporu uje pro ást Olomouc západ – kombinaci
komunitního kompostování pro domy se zahradami v ú ední tvrti a svoz bioodpadu
d m od domu u inžovních dom . Úkol: odpov na MMOl./ odpovídá: Ivanová/
termín: 30.9.2007
15. Materiál . 36/srpen 07 – Informa ní leták „nechávejte svého psa voln b hat jen na
místech k tomu ur ených..“ – KM žádá o dopln ní informa ních leták o seznam
vyhrazených míst o volném pohybu ps . Úkol: zanést Zápis i se žádostí o dopln ní
na MMOl.Odbor životního prost edí, odd lení pé e o krajinu a zem d lství,
Hynaisova 10, pí. Miluše P íkazská/odpovídá: Mgr. Kone ná a MUDr, Koutná/
termín do 8.10.2007
16. Materiál . 45/srpen 07 – prodej ásti parcely . 320/1 a 320/2 p i ul. U Botanické
zahrady – KM se vyjád í až po místním šet ení. Úkol: provést místní šet ení,
p ípadn i foto místa/odpovídá: Mgr. Havran/termín do 8.10.2007
17. Materiál . 50/srpen 07 – mail z MMOl. o spádovosti ulic. Úkol: doplnit spádovost
podle materiál p. Vilímovského/ odpovídá: Ivanová/termín 31.10.2007
18. Materiál . 52/srpen 07 – stanovisko k z ízení bezúplatného b emene majetku
statutáního m sta Ol. – parc. 429/32; 429/82; 1121 –ul. Žilinská - úkol vyžaduje
místní šet ení. Úkol: provést místní šet ení a p ípadn i foto místa/odpovídá: p.
Svozil/termín 8.10.2007
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VI.

R zné

19. Materiál . 54/srpen 07 - termíny a místa sb rných míst a materiál . 51/srpen 07 o
plánu prací Technických služeb m sta Olomouce – lenové byli seznámeni a byla jim
p edána kopie materiál
20. M stská policie byla požádána p. Svozilem (s podporou celé KM ), aby byla
provád na kontrola na h išti „Malého prince“ z d vodu nevhodného chování a ni ení
majetku m sta odrostlejšími d tmi
21. Doplní p. Svozil

VII. Program p íští sch ze
1. schvalování Zápisu 9/07
2. kontrola úkol
3. seznámení s novou poštou a nové p ípady
4. kone né vy ešení zp sobu p edávání balí k jubilant m a rozd lení úkol
5. r zné

VIII. Ukon ení

Další sch zka se koná dne 08.10..2007 v 16.00. hod., MMOl, Hynaisova
ul., Olomouc, místnost . 20.
Zápis vytvo il: doc. PhDr. Kate ina Ivanová, Ph.D. a pí. Josefa Mankovecká
Zápis schválil: Zápis bude v kone né verzi (podle statutu KM ) schválen nebo dopln n všemi
leny na následující sch zce.
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