Komise místní části č. 18 - Olomouc – západ

Zápis ze schůze dne 10.11.2009
Přítomni dle prezenční listiny: pí Mankovecká, pp. Svozil, Ing. Fürst, Mgr. Musil,
Omluveni: Mgr. Havran
Hosté: za Městskou policii Olomouc pan Aleš Petržela, č. 186
p. Chladnuch
p. Petr Skřivánek (šéfredaktor Olomouckého večerníku)

 Ing. Fürst seznámil členy s výsledkem jednání s tajemníkem p. Bc. Večeřem ohledně
lešení domu Palackého 20: státní správa (stavební úřad) stále hledá řešení. Naopak
v oblasti samosprávy se připravuje zvýšení místního poplatku za zábor veřejného
prostranství, který by situaci mohl pomoci řešit.
 Členové KMČ byli seznámeni s materiálem Technických služeb uvádějícím rozsah
uklízení sněhu Techn. službami a úseky, kde odklízení nebude prováděno. Bohužel
KMČ konstatovala zmatečnost – při rozesílání mapek jsme některé dostali pro území
vzdálených KMČ a v textové části nám byl přiřknut i chodník na ul. Ilji Erenburga
(sudá čísla) patřící do KMČ Hejčín. Paní Gambová z OVV některé chyby napravila.
Došlá pošta
 Č.j. SmOl/Maj/22/4049/2009/HA žádost o směnu pozemku SmOl – část parcely
809/05 o ploše 72 m2. Komise nezaujala stanovisko, žádost i prův. dopis
majetkoprávního odboru neposkytují dost informací. Z pověření komise následně
projednal ing. Fürst spis přímo na majpráv. odboru a zjistil, že pochybením
stavebního úřadu došlo ke stavbě parkoviště jednoho investora na pozemku částečně
patřícímu jinému. Ten nyní požaduje odstranění stavby nebo poskytnutí velké části
z asi 11 parkovacích míst pro veřejnost. Řešení leží mimo pravomoc KMČ.
 Č.j. SmOl/Maj/22/4741/2009/Sk žádost o vyjádření k pronájmu pozemku u ulice
Ladovy. Dotčený pozemek. patří do KMČ Hejčín - ing. Fürst vrátil na majetkoprávní
odbor.
 Pan Svozil předal KMČ kopii dopisu č.j. SmOl/Maj/22/4741/2009/Sk, kterým odbor
dopravy odpovídal na stížnost Společenství vlastníků domu Tř. Svornosti 1 ohledně
parkování aut na pozemku Českých drah, kam auta zajíždějí přes dvě plné čáry
vymezující chodník. Z pověření komise následně projednal ing. Fürst na odboru
dopravy a zjistil, že sloupky bránící přejetí vnější plné čáry mezi chodníkem a
vozovkou budou instalovány do ukončení stavby (30.11.).
Různé
 Opět se objevily požadavky na vybudování přístřešků na tramvajových zastávkách
Nádraží město a Šibeník. Při předchozím projednávání slíbil tehdejší náměstek
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primátora p. Czmero, že přístřešky vybuduje firma EWK a umístí na ně reklamy.
Komise pověřuje svého předsedu, aby se obrátil s touto žádostí na náměstky primátora
pany Majora a Ščudlíka a ved. odboru dopravy.
 Obyvatelé z ulice Štítného si stěžují na zhoršení hluku od dopravy způsobeného
vedením linky č.35 po této ulici. Navíc ulice má dlážděný povrch zhoršující hlučnost.
 Paní Mankovecká zjistí u pí Kopřivové (DPmO) zda vedení linky je trvalé.
 Přestavba Prioru: KMČ je proti tomu, aby se jakkoli zvětšovaly rozměry stavby, jejíž
umístění v historickém centru městské památkové rezervace bylo důsledkem
preference jiných hodnot v socialismu. KMČ nedoporučuje, aby město investorovi
prodávalo pozemky nebo jejich části pro rozšíření stavby a zvětšení její optické
hmoty.
 Ing. Fürst informoval, že dne 26.11.2009 bude setkání předsedů komisí MČ s vedením
města.
 Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek.
Příští schůzka by se měla konat dle plánu druhé úterý v měsíci, tedy 8.12.2009
Schůzi ukončil předseda
Dle záznamu paní Mankovecké zpracoval p.Fürst. Členové KMČ vybavení elektronickou adresou obdrží zápis
přímo, pro všechny je pak vyvěšen na serveru www.olomouc.eu
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