KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 18/Olomouc - západ
Zápis ze sch ze 3/2008
Tento záznam je návrh zápisu, kone ná podoba Zápisu 03/08 bude schválena na sch zi 14. 04. 2008

I. Zahájení
KM / 18 –pravidelná sch zka se konala
dne 10.03.2008 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:
P ítomni:
Mgr. Kamil Andree
Mgr. Zdislav Havran
doc. PhDr. Kate ina Ivanová, Ph.D.
Mgr. Miroslava Kone ná
MUDr. Jarmila Koutná
Josefa Mankovecká
Milan Svozil
pozvaní hosté: p. Chodora - nep išel; p edsedkyn Föersterova 24,26, 28 – pí. Pospíšilová
Zdena, pí. Novotná Milada
Ostatní hosté: p. Jan Chladnuch
M stská policie: strážník 038; strážník 150
Omluveni: Ing. arch. Michal Giacintov
III. Schválení zápisu z minulé sch zky
Všichni lenové obdrželi návrh Zápisu 02/2008. P ipomínky k Zápisu: nebyl v docházce
uveden p. Milan Svozil, byl v únoru 2008 p ítomen.
IV. Kontrola úkol :
Spln né úkoly:
1. Vyžádaní Zápisu situaci „Polívkova“ od Mgr. Puha e a zjistit, jak daleko je studie
místa, která byla zadána v ervenci 2007 – spln no viz mail 29/08, seznámení
s chronologickým postupem ešení – viz mail 34/08.
2. 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 – spln no – 15/08 a 18/08 –
projednat a nahlédnout do dokumentace – Dopravní stavby – Úkol/MUDr. Koutná/
10.3.2008 – spln no - MUDr. Koutná zjistí na Dopravním podniku m sta Olomouce,
jak daleko je projektová dokumentace na rekonstrukci zastávek Na Šibeníku a
Litovelské – spln no: Dr. Koutná s ved. DPMO p. Dostálem – zatím žádost není
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možno realizovat, nejsou prost edky, eventuáln bude financováno v p íštím roce
z prost edk EU.
3. p. Svozil informoval o neoprávn ném nakládání pozemku PC 625/2 (149 m2) a PC
541/1 (167m2) manželi Halenkovými – spln no viz mail pí Slezákové MMOl. 37/08.
Došet ení záležitosti byl pov en p. Svozil, který zjistil následující: K emailu PhDr.
Ivany Slezákové ved. odd. evidence majetku ze den 6.3.2008 ohledn dlouholetého
neoprávn ného užívání parcely . 652/2 v k.ú Nová Ulice manželi Halenkovými KM
. 18 sd luje následující: K této záležitosti, tedy jak s pronájmem, tak prodejem výše
uvedeného pozemku se KM vyjad ovala vždy ze zamítavým stanoviskem a to dne
11.12.2007, 8.10.2007, 13.11.2006, 15.5.2006, 10.4.2006 a 14.2.2005. Toto zamítavé
stanovisko dle našich informací podpo il i OKR OLTERM apod. KM vyslovuje
politování nad tím, že RMO dne 2.5.2007 souhlasila s nájemní smlouvou obyvatel m
nectící majetkové vztahy, a tím legalizovala dlouhodobé neoprávn né užívání
(desítky let) tohoto pozemku (p. .652/2), což je hrubou chybou. Je t eba také nutné
zd raznit i to, že velikost jim pronajatého pozemku (p. .625/2) jen 149 m2 s
porovnáním pozemku p. . 541/1 je cca dvojnásobná, což sv d í opravdu o
vypo ítavosti a spekulativních d vod .
4. Stanovení lokality pro volný výb h ps – 12/08 – návrhy: KM navrhuje lokalitu
mezi Ulicemi Ladova a Wellnerova (pr chod z Wellnerové do Hej ína) - spln no
5. Na Technické služby KM pošle upozorn ní na nemožnost vyvážky odpad v lokalit
Štítného – U Místní dráhy. V p ípad , že pracovníci Technických služeb zjistí špatn
parkující vozidlo, znemož ující odvoz odpadu, KM doporu uje zavolat M stskou
policii na íslo 156 a oznámí toto také svým nad ízeným – spln no – projednáno
p edsedkyní na sch zi p edsed 4.3.2008 a viz mail 35/08 – MP zatím kontroluje,
eventuáln je možno požádat Technické služby o odvoz následujícího dne.
6. p. Chladnuch zjistil, že na rohu Palackého 20 a Erbenova je umíst na sb rná nádoba,
kolem které je stálý nepo ádek a stojí na ve ejném prostranství. KM se ptá
Technických služeb, komu tato sb rná nádoba pat í a jak je možné ešit nepo ádek
kolem ní - spln no – projednáno p edsedkyní na sch zi p edsed 4.3.2008 a viz mail
35/08 – v mailu Technických služeb však nebylo sd leno to, na co se KM ptala
p edevším, tedy í je ona sb rná nádoba. Mailem budou znovu Technické služby o
toto požádány. Úkol : zaslat mail na Technické služby/Ivanová/termín
do14.4.2008.
Otev ené body a nespln né úkoly:
7. 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: Mgr. Andree osobn hovo il
s Ing. Zezulovou a Ing. Buiglovou, dle jejich názoru je lešení v po ádku i dle
statického posudku. Další jednání m l Mgr. Andree s Ing. Fazekašem, který sd lil, že
do 1.5. platí povolení o zábor prostranství. Doc. Sobel zatím nepožádal o prodloužení
lh ty. Pokud se tak stane, bude záležet na Odboru dopravy, jak se k záležitosti postaví.
Mgr. Andree ješt prov í na ekonomickém odboru, zda doc. Sobel platí za zábor
chodníku, od kdy a jakou ástku. P. Chladnuch ohledn této záležitosti zjistil
2

skute nosti, které odporují názoru Ing. Zezulové na nezávadnost lešení. Rovn ž zjistil,
že poplatky za správní ízení odporují vyhlášce. Z t chto d vod p edsedkyn a celá
KM pov ila p. Chladnuch, aby vše u Ing. Zezulové prov il.
8. Na odboru dopravy prov it možnost parkování v p ímé ásti ul. Krapkovy až p ed
d m . 12 – na stran parku. Úkol/Fürst/14.4.2008 – spln no.
9. 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. Spln no:
Písemn byly komisi dodány podklady – bude projednáno na sch zi 14.4.
V. Nové záležitosti a úkoly
1. Pošta – na v domí materiály 26 – 28/08; 30 – 31/08; 34 – 35/08; 37/08
2. 32/08 - Stanovisko k odkupu pozemku - parcela 1071 – vnitroblok Foeresterova,
Dvo ákova, Na Vozovce – KM již n kolikrát vyjad ovala nesouhlas s prodejem. Na
svém stanovisku trváme – pouze pronájem.
3. 33/08 - Stanovisko k odkupu pozemku - budoucí kupní smlouva – parcela 809/4 –
Wellnerova ul. – KM souhlasí.
4. 36/08 - Stanovisko k odkupu pozemku – parcela . 288 a 464 ul. Wolkerova úkol – na
míst prov í Mgr. Havran, rozhodnutí bude na p íští sch zi. Z žádosti není z ejmé,
zda se jedná o prodej nebo pronájem.
5. Zpevn ní povrchu u dom Föersterova 24,26,28 tak, aby vozy mohly parkovat
v šikmých stáních – p. Pospíšilová a spole enství vlastník žádají, aby se situace
ešila a aby se toto dostalo do plánu investic na rok 2009. V prostoru o který se jedná
stojí také škola a situace je již kritická. Projekt je vypracován ( ástka 1.9 mil K ). Pí.
Pospíšilová byla KM požádána, aby na Odboru investic zjistila, zda je tam projekt
uložený a zda již byl projednáván Radou m sta. K projektu již bylo vydáno stavební
povolení (3.2.2005). KM také doporu uje, aby akce byla za azena do investi ních
akcí, které budou realizovány v roce 2009. Pí. Pospíšilová také referovala o
nedostatcích nov provedeného chodníku v t chto místech a o nedostate né pé i
m sta o zele v t chto místech. KM doporu ila, aby byly zjišt ny podrobnosti na
Odboru investic (chodník) a na Odboru životního prost edí (zele ).
6. Setkání jubilant :
• Duben ( tvrtek) 17.4.2008
• Zá í ( tvrtek) 25.9.2008
Z d vod velkého po tu jubilant bude akce ve 14.00 a v 15.00 hod.
Byl projednán pr b h „Setkání jubilant “ podle návrh Mgr. Kone né:
a) U vstupu bude prezentace – zajistí MUDr. Koutná
b) Podpisy gratulací p ed akcí – zajistí doc. Ivanová
c) Úvodní slovo pronese pí. Romanovská (vystoupení ZŠ Dvo ákova)
d) Vystoupení nám stkyn Tesa ové (p ípadn mgr. Š udlíka) – zajistí doc. Ivanová
e) Vystoupení p edsedkyn Komise – zdravice a informace o zm n n p edávání
balí k a informace o práci Komise – zajistí doc. Ivanová
f) Den p edem (16.4.2008) provést odvoz balí k – zajistí Ing. Fürst, Mgr. Havran

3

g) Po „setkání jubilant “ rozvést zbývající balí ky _ zajistí všichni lenové komise
(auta – Ing. Fürst, Mgr. Havran, Ing. arch. Giacintov, Mgr. Andree).
VI.

R zné
1. Mgr. Andree – podle plánu KM podal u Mgr. Puha e projekt na ešení dopravní
situace v ul. P ed Lipami, má být b hem 3 týdn realizováno.
2.

VII.

lenové byli seznámeni s pr b hem Setkání p edsed KM dne 4.3.2008. Vyplnili
potvrzení pro ú ely zdravotního pojišt ní. Bude zasláno Mgr. Puha ovi.

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

Schválení Zápisu 3/2008
Kontrola úkol
Parkování Föresterova – výsledek prov ení situace na MMOl.
ešení situace „lešení – Palackého 20a“
Pošta a nové úkoly
Rozd lení úkol
R zné

VIII. Ukon ení

Termíny dalších sch zek budou podle p vodního plánu.
Zápis vytvo il: pí. Josefa Mankovecká, zpracovala doc. PhDr. Kate ina Ivanová, Ph.D
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