KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 18/Olomouc - západ
Zápis ze sch ze 1/2008
Tento záznam je návrh zápisu, kone ná podoba Zápisu 12/07 bude schválena na sch zi 11.02. 2008

I. Zahájení
KM / 18 –pravidelná sch zka se konala
dne 14.01.2008 v Olomouci, MMOl. Hynaisova ul., místnost . 20 v 16 hod.
II. Prezence
Sch zku zahájila p edsedkyn doc. PhDr. Kate ina Ivanová, Ph.D.. P ítomny byly
následující osoby: podpisy viz prezen ní listina:
P ítomni: všichni lenové
pozvaní hosté: p. Cladnuch, p. Chodora – nedostavil se
Ostatní hosté:
M stská policie: strážník 038; 150
Policie R: pprap. J. Hikl
Omluveni: III. Schválení zápisu z minulé sch zky
Všichni lenové obdrželi návrh Zápisu 12/2007. K Zápisu . 12 nebyly p ipomínky.
IV. Kontrola úkol :
Spln né úkoly:
1. Zaslat Zápis . 11 na Odbor životního prost edí s ohledem na bod 3 v oddíle
IV/Ivanová/ spln no
2. Vyžádaní Zápisu situaci „Polívkova“ od Mgr. Puha e a zjistit, jak daleko je studie
místa, která byla zadána v ervenci 2007, a která by celkov a koncep n m la ešit
situaci (podle priorit: zele , parkování, pr jezdnost). Dále projednat stávající situaci
na odboru Koncepce a rozvoje mmOl./Ivanová/spln no
3. 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.) Úkol: obrátit se osobn na odbor
Koncepce a rozvoje – návrh sch zky/Ivanová/písemn spln no – do eší p.
Svozil/termín b ezen 2008
4. Zpráva o slavnostním p edávání balí k do regionálních novin/leden 2008/ Mgr.
Koutná
5. Objednání vitrín do oblasti Olomouc – Západ/Ivanová/termín 15.12.2007 – vitríny v
jednání
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P ipomínky k M stské policii: pí Mankovecká znovu upozornila na stání aut na cest do
vnitrodvora ul. Štítného – U Místní dráhy, které znemož uje odvoz t íd ného odpadu.
Otev ené body a nespln né úkoly:
6. Nebezpe né lešení Palackého 20a a Erbenova – výzva k odstran ní závad byla
MMOl. požadována až po období, kdy KM neustále upozor ovala na problematiku
nebezpe ného lešení . Komise má tedy za to, že v dob , kdy KM na tento problém
naléhav upozor ovala, jednalo se o ernou stavbu. Úkol: posoudit problematiku
z právního hlediska/Mgr. Andree/termín 11.2.2008
7. ul. Polívkova – po žádosti o informace o dalším pr b hu jednání odpov d l Mgr.
Puha , že záležitosti jsou v jednání. Zatím se jedná o koordinaci ešení. Zpraven byl i
p. Chodora mailem. S informacemi od Mgr. Puha e budou lenové seznámeni na
sch zce 11.2. 2008.
8. p. Svozil informoval o neoprávn ném nakládání pozemku PC 625/2 (149 m2) a PC
541/1 (167m2) manželi Halenkovými. Uvedení zacházejí s pozemkem, jako by byl
jejich majetkem. Tato situace byla ešena na sch zích KM 10.4, 15.5., 13.11. 2006,
p esto se nezm nila. KM pod vedením p. Svozila nesouhlasila s prodejem pozemk
a žádá o provedení sankce zmín ným manžel m za neoprávn né užívání majetku
m sta. Úkol: Projednat situaci na odboru Majetkoprávním
mmOl./Svozil/10.02.2008 – po jednání p edsedkyn na Odboru majetkoprávním p.
Svozil navštíví pracovnici MMOl. pí Plachou
9. SITA – p. Chladnuch byl na žádost p edsedkyn 11.12.2007 na jednání MMOl. na
Odboru koncepce a rozvoje ohledn ízení o zm n územního rozhodnutí . 212/2002.
13.12.2007 bylo rozhodnuto, že využití území se povoluje jako do asné na dobu 3 let,
tzn. do 13.12.2010 (dle územního rozhodnutí . 133/2007). U této záležitosti je nutno
sledovat zm nu územního plánu – a toto sledovat po dobu 3 let. Úkol: sledovat
situaci ohledn územního plánu s ohledem na podnik SITA/pov en p.
Chladnuch/termín pr b žn do 13.12.2010
V. Nové záležitosti a úkoly
1. Pošta – na v domí materiály 1 – 8/2008
2. Materiál 3/08 – Žádost o sd lení stanoviska k prodeji parcel 2285/2; 1288;
2312/1; 2312/3; 2322/2; 2322/3 – KM doporu uje odkoupit nejen ást pozemk pod
stavbou, ale i pozemky související se stavbou spole enství vlastník , a to z d vod
údržby a pé e p ilehlých pozemk .
3. Materiál 4/08 – Žádost o sd lení stanoviska k prodeji parcely 844/1 – KM
doporu uje prodej všem spoluvlastník m dle jejich podíl . KM nedoporu uje
zvýhod ovat jednoho ze spoluvlastník (pokud v tomto dom existuje spole enství
vlastník – KM doporu uje prodat p edm tné pozemky jim).
4. Materiál 7/08 – Žádost o sd lení stanoviska budoucí darovací smlouv , ást
parcely 619/1 – KM souhlasí s uzav ením smlouvy o smlouv budoucí.
5. Materiál 3/08 – Žádost o sd lení stanoviska k pronájmu ásti parcely 424/1 –
KM souhlasí s pronájmem na dobu 3 let
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VI.

R zné

•

Ing. Fürst vyhotoví pro leny KM 18 jmenný seznam jubilant pro rok 2008 –
spln no, seznam zaslán p edsedkyni i odpov dné osob – Mgr. Kone né

•

Na odboru dopravy prov it možnost parkování v p ímé ásti ul. Krapkovy až p ed
d m . 12 – na stran parku. Úkol/Giacintov/31.3.2008

•

KM žádá o zrušení zákazu stání B 29 na úseku ul. Krapkova od domu . 12 sm rem
ke k ižovatce Krapková x ul. Karolíny Sv tlé (sm rem od hotelu Flora ke stanici Ol.
M sto). Navrhujeme úhrady z rozpo tu komise. Úkol: na p íštím jednání stanovit
odpov dnou osobu/Ivanová/11.2.2008

•

KM žádá, aby na ul. Litovelská 1 byl okamžit (jak to dovolí klimatické podmínky)
uveden do p vodního stavu chodník, který byl poškozen v d sledku vznícení
kontejneru – nejlépe p edlážd ním . Úkol: projednat na Technických službách
s pov ení p edsedkyn KM /Mgr. Havran/okamžit

•

K .j. SmOl/ÚSO/77/1960/2006/ e – KM žádá po majetkoprávním odboru
informaci o stavb polyfunk ního objektu na ul. Wellnerova a dotazuje se , pro KM
nebyla v p edstihu dostate n informována o zám ru v této lokalit stav t.

•

Na základ stížnosti ob an , kterou p ednesl pan Svozil, KM žádá Odbor dopravy
MMOl. o omezení pr jezdu vozidel nad 5 tun na ul Försterova. Úkol: zaslat tuto
žádost na odbor dopravy/Ivanová/11.2.2008

•

Na základ dotaz ob an , které p ednesl pan Svozil, KM žádá informace o z ízení
krytých zastávek MHD na ul. Palackého, Litovelská, Na Šibeníku. Úkol: zaslat tuto
žádost na Odbor Koncepce a rozvoje/Ivanová/11.2.2008

VII.

Program p íští sch ze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení Zápisu 1/2008
Kontrola úkol
Stanovení lokality pro volný výb h ps
ešení situace „lešení – Palackého 20a“
Organizace „Setkání jubilant “ za rok 2008
Pošta a nové úkoly
Rozd lení úkol
R zné

VIII. Ukon ení

Další sch zka se koná dne 11.2. 2008 v 16.00. hod., MMOl, Hynaisova ul.,
Olomouc, místnost . 20.
Zápis vytvo il: pí. Josefa Mankovecká, zpracovala doc. PhDr. Kate ina Ivanová, Ph.D
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