Komise městské části č. 12 Neředín

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 6. 3. 2019

Přítomni:
Kateřina Vařeková, Mgr. Martina Grmelová, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., Ing.
Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Miroslav Bureš, Jolana Látalová,
Omluveni:
Petr Hlatký, Helena Svačinková, Jiří Křemínský, Jaromír Jurtík,Dis., Pavel Zatloukal,
Mgr. Vilém Skyba,
Hosté: příslušník MPO 081, Petr Otevřel, Tomáš Jurásek, Marie Klimčáková
Po prezenci zahájila předsedkyně komise Kateřina Vařeková v 17:00 hod. jednání
komise městské části a řídila je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo
přítomno 7 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.

A. ODESLANÁ POŠTA
1. MMOL, odbor strategie a řízení – sdělení požadavků na navýšení počtu
parkovacích míst formou zjednosměrnění ulic v souvislosti s aktualizací akčního
Plánu udržitelné mobility Olomouce
2. MMOl, OKUL – zaslání požadavků na opravy komunikací
3. MMOl, OKUL – zaslání požadavků na estetizaci veřejného prostoru
4. MMOl, OMAJ - č.j. SMOL/004909/2019/OMAJ/MR/Cih, spis. zn. SSMOL/288880/2018/OMAJ/Cih – žádost o sdělení stanoviska k prodeji části
pozemku parc. č. 487/1 a 487/70 v k. ú. Neředín
B. DORUČENÁ POŠTA
1. p. Kvapilová (email) – dotaz na řešení přechodu pro chodce na ul. Pražská
v souvislosti na rekonstrukci ulice Erengurgova – odbor investic odpověděl, že
v této věci probíhá projektová příprava, je vydán územní souhlas, vyřizují se
podklady pro podání žádosti o stavební povolení. Akce bude v roce 2020 zařazena
do návrhu plánu investic pro realizaci. Odpověď předána tazatelce.
2. MMOl, OKUL – předání sdělení odboru městské zeleně a odpadového
hospodářství k požadavkům KMČ.

3. MMOl, OKUL – zápis ze společného jednání RMO s KMČ Lazce, Černovír,
Chomoutov
4. MMOl, OKUL – organizační pokyny v souvislosti se společným jednáním RMO
s komisemi a účast předsedů KMČ na jednání RMO
5. MMOl, odbor sociálních věcí – vypořádání zaslaných připomínek k návrhu
Koncepce rodinné politiky SMOl na rok 2019 – 20121
6. p. Bureš (člen KMČ) upozornil na propadlý chodník v ulici Na Vršku, řeší odbor
dopravy a územního rozvoje
7. MMOl, ODÚR – žádost o aktualizaci nařízení o udržování sjízdnosti a schůdnosti
místních komunikací a chodníků na území SMOl v zimním období. Komise návrh
zimní údržby projednala a souhlasí s ním tak, jak byl předložen.
8. p. Foukal (email) – dotaz na stav hřiště v ul. U Kovárny – pracovník odboru
cestovního ruchu a sportu situaci prověřil a sdělil, že v plánu oprav hřiště zatím
zařazeno není z důvodu nedostatku finančních prostředků. V bezprostřední
blízkosti se nachází multifunkční hřiště při ZŠ Terera. Hřiště v ul. U Kovárny
z důvodu těsné blízkosti rodinných domů nevhodné pro míčové hry. Basketbalové
koše se doplňovat nebudou. Stav vysokého oplocení je špatný. Odbor cestovního
ruchu a sportu navrhuje
a) oplocení opravit a znovu zasítit (po konzultaci s TSMO)
b) oplocení odstranit (pokud TSMO vyhodnotí oplocení jako neopravitelné) a
vybudovat oplocení nové, ale jen nižší, vhodné pro hokejbal nebo florbal.
Komise navrhuje opravit oplocení tak, aby splňovalo požadavky na bezpečnost.
Žádáme oddělení sportu, aby připravilo návrh i s naceněním na větší opravu
oplocení, které bude vhodné na hokejbal nebo florbal. Členové komise se dohodli,
že by tento návrh byl zařazen do požadavků na estetizaci veřejného prostranství na
rok 2020.
9. MMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – informace o kácení
dřevin v ul. Dělnická č. o. 44-46 (smrk), 21-23 (bříza) a č. o. 1 nejpozději do
31.3.2019.
10. MMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – žádost o informaci, zda
byl pan Skyba pověřen v jednání za KMČ ohledně klimatických změn, vlivu
kácení dřevin na Norské ulici na mikroklima v dané lokalitě a dále žádost o
informaci na způsob komunikace s odborem. Ve věci bude odboru městské zeleně
a odpadového hospodářství sděleno, že KMČ nepřísluší se odborně vyjadřovat ke
kácení dřevin. Ve věci jsou příslušní pouze pracovníci odboru. Komise může pouze
předkládat návrhy, ale konečné posouzení činí odborní pracovníci MMOl. Pan
Skyba nebyl pověřen jednáním za komisi ve výše uvedené věci. Obecně
s pracovníky MMOl řeší požadavky komise její předsedkyně (hlavně je-li nutné
předat podklady). Pokud je řešením pověřen člen komise, toto je vždy uvedeno
v zápise z jednání.
11. p. Berková (email) – dotaz na udělování souhlasu s hudební produkcí restauracím a
jejích otevírací dobou, konkrétně rušení nočního klidu návštěvníků
předzahrádky restaurace U Letců (Balls). Tato předzahrádka je na soukromém
pozemku a nepodléhá schvalování MMOl. V případě rušení nočního klidu po 22.
hodině doporučujeme, aby se občané obraceli na Městskou policii Olomouc.

12. p. Foukalová (email) – žádost o odstranění laviček na ul. Politických vězňů (po
pravé straně směrem od Globusu k Avionu, „u lesíku“), event. umístění
odpadkového koše. Shromažďují se zde problémoví občané, kteří konzumují
alkohol a kteří mají problém udržovat pořádek. Komise by uvítala jako podklad pro
podporu požadavku na odstranění laviček např. zápis z jednání SVJ přilehlého
domu, kde bude deklarován většinový názor obyvatel.
13. MMOl, odbor majetkoprávní – č. j. SMOL/053603/2019/OMAJ/MR/Ind, spis. zn.
S-SMOL/012095/2019/OMAJ/Ind – žádost o sdělení stanoviska k nájmu části
pozemku parc. č. 79/108 v k. ú. Neředín, obec Olomouc za účelem umístění
vertikální invalidní plošiny k bytovému domu U Kovárny 316/32. Komise
s nájmem souhlasí.
C. RŮZNÉ
1. Na jednání komise se dostavili zástupci obyvatel ulice Klusalova p. Jurásek a p.
Klimčáková se žádosti o podporu KMČ ve věci předání komunikace vč. pozemků
prarc. č.265/297, 629/1, 629/2, 629/3 a část pozemku parc. č. 265/303, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc, do majetku statutárního města Olomouc. Pozemky jsou ve
vlastnictví právnických i fyzických osob. Žádost bude postoupena věcně
příslušnému náměstkovi SMOl Mgr. M. Pelikánovi.

D. POŽADAVKY NA MMOL

1. k bodu B.8. ve věci údržby hřiště na ul. U Kovárny - Komise navrhuje opravit
oplocení tak, aby splňovalo požadavky na bezpečnost. Žádáme oddělení sportu,
aby připravilo návrh i s naceněním na větší opravu oplocení, které bude vhodné na
hokejbal nebo florbal. Členové komise se dohodli, že by tento návrh byl zařazen do
požadavků na estetizaci veřejného prostranství na rok 2020.

Jednání bylo ukončeno ve 19:30 hod.
zapsala: Kateřina Vařeková
ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 3. 4. 2019 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2

