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Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
 

3. dubna  2019 
 

 
 
 

I.      Zahájení, prezence  a  schválení  zápisu     
 

Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Ověřovatelem zápisu odsouhlasen(a) p. 

Bc. Jan Bolek (9 - 1 - 0). Přítomni byli Binder, Blaťáková, Bolek, Boráková, Brtnová, Cetkovský, Domácí, 

Knápek, Prstek, Živcová. Nepřítomna byla Schneiderová (omluvena). Jednání se zúčastnil i zástupce MP, 

konkrétně Jiří Šotola. Jako hosté se zúčastnily obyvatelky ulice Nábřežní, paní Hanelová a paní 

Tkadlečková. 

 

II.       Splněné resp. odložené požadavky 

   

 Odbor správy městských komunikací a MHD (OSMK): 
          

 KMČ žádá o obnovení vodorovného značení na cyklostezkách v lokalitě, včetně vymezení pásu před 

MŠ Na Bystřičce – impuls od občanů i MPO - požadavek z 5. 5. 2015 – dle informace zadáno TSmO, 

2. 7. 2015 realizováno pouze před MŠ – dle informace z 13.7. 2018 zařazeno do plánu TSMO 

 KMČ žádá o vyvolání jednání s DPMO o údržbě skleněných tabulí na zastávkách MHD v 

přednádražním terminálu – špinavé a neudržované nejsou vizitkou při vstupu do města - požadavek z 

2. 12. 2015 - údržba prosklených stěn spadá do údržby TSMO – bude provedeno za příznivějších 

klimatických podmínek 

 KMČ žádá při čištění přednádražního terminálu (viz otevřené požadavky výše) o kontrolu a 

následné utěsnění poruch střechy, z nichž kape na chodce - požadavek z 3. 2. 2016 

 k 5.10. 2017 vyčištěny tabule, přetěsnění neprovedeno – trvá protékání 

 k 5. 9. 2018 – dle informace z 13.7.2018 připravována projektová dokumentace na opravu – 

výměnu zastřešení, předpoklad realizace v r. 2019 

 KMČ žádá o opravu – výměnu žlabů zastřešení zastávek MHD před vlak. nádražím – při silnějším dešti 

cedník na chodce - požadavek ze 1. 11. 2017 – viz odpověď na předešlý bod 

 KMČ žádá o opravu střechy podchodu u vyústění ke Krajskému úřadu – silně zatéká, neplní funkci - 

požadavek ze 7. 9. 2016 – viz předešlý bod  

 KMČ žádá o provedení kontroly po výkopu v chodníku na ul. Kosmonautů od č. 10 po Hálkova 2 

(PVT) – kdo převzal a po lhůtě zkontroloval ???? - požadavek ze 4. 10. 2017  

– dle informace z 13.7.2018 předáno na TSMO, k 1. 11. 2018 bez reakce   

 KMČ žádá o opravu křižovatky Vejdovského – Tovární – stávající stav ničí nejen soukromá vozidla, 

ale i autobusy DPmO - požadavek ze 1. 11. 2017 – dle info OSMK je oprava zařazena do plánu oprav 

v letošním roce 

– dle informace z 13.7.2018 odloženo z důvodu zatíženosti křižovatky v důsledku PPO  

 KMČ žádá o osazení příslušné dopravní značky před stanoviště kontejnerů na TKO před domem 

Kaštanová 13 – pro zaparkovaná vozidla často nemožno vyvést odpad vozidly TSMO - požadavek ze 

7. 2. 2018  

– dle info OKR z 28.3.2018 odbor zpracuje žádost na stanovení DZ, realizace OSMK 

- k 5. 9. 2018 – dle informace z 13.7. 2018 odbor dosud neobdržel podklady z OKR 

- k 1.11.2018 nerealizováno 

 KMČ žádá o důraznější tlak na příslušného pracovníka oddělení pasportu a rozkopávek TSMO 

(p.Halinár), aby prováděl důsledné kontroly při přebírání a následné kontroly v rámci stavebních záruk 

po rozkopávkách městských komunikací. Přes zaslání materiálů včetně fotodokumentace členem KMČ 

do dnešního dne nereagoval na situaci na Březinově 2 – 8. Stejně tristní je stav pěších komunikací na 

ul. Fibichova, Hálkova, Kosmonautů - požadavek z 5. 9. 2018 – bez reakce 

 KMČ žádá o obnovu žlutého značení u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad vedle domu Neumanova 

1 - požadavek z 5. 9. 2018  

– info k 1.11.2018 – předáno TSmO 
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 KMČ žádá o opravu povrchu dvorního traktu mezi ul. Masarykovou a Praskovou (za domy č.p. 

Masarykova 19, 21) a následné zvážení vyznačení parkovacích míst - požadavek z 3. 10. 2018. 

 KMČ žádá o opravu dlažby ve vozovce v prostorách autobusových zastávek přednádražního terminálu 

– požadavek z 1. 11 . 2018 – bez reakce 

 KMČ žádá o  vyznačení  zákazu parkování  pomocí  žlutých čar v rohu křížení  ulic Jungmannova a 

Smetanova (u rohu  před domem na ulici Smetanova 8, kde je umístěna dopravní značka „Slepá ulice“) 

a také na ulici Kaštanová v oblouku umístění popelnic  před domem Kaštanová 13. 

požadavek z 2. 1 . 2019 – bez reakce 

 

 

Odbor život. prostředí: 

 
          

 KMČ žádá vyřěšení situace s náhradní výsadbou v  zálivce ul. Štursova (ohraničeno č.o. 4, 6, 8, 10) za 

vykácené stromy z 6.4.2016 

– dle informace odboru z 2. 10. 2018 zadáno vypracování projektu 

 KMČ žádá o úpravu zeleně ve vnitrobloku kpt. Nálepky x Wanklova x Praskova x Dukelská – po 

bývalém hřišti zůstaly v zeleni obrubníky po pískovišti – komplikují údržbu a představují riziko pro 

občany především dětského věku - požadavek z 5. 10. 2016  

– dle info OŽP z 4.10. 2017 obrubníky budou odstraněny na jaře 2018 

- k 1.11. 2018 neodstraněno. 

 KMČ žádá o úpravu harmonogramu výsypu odpadkových košů před hlavním nádražím – ještě v cca 

9.oo v sobotu i v neděli je okolí košů zaneřáděno odpadky z přeplněných košů - požadavek ze 6.9.2017 

– bez reakce   

 KMČ žádá o kontrolu resp. opravu či výměnu odpadkových košů v prostoru okolo a před hlavním 

nádražím (chybí víka, popelníkové části atd.) - požadavek ze 4. 10. 2017  

– jednání dne 20.3.2018 – bude provedena kontrola a následně oprava (problém v různém typu 

použitých košů – otázka náhradních krytů apod.)  

– k 3.10. 2018 bez reakce 

 KMČ žádá o zvážení možnosti instalace podzemních nádob na tříděný a TKO v prostoru za hotelem 

Clarion na ul. Březinově – žádost občanů z Masarykovy 52-56 - požadavek ze 7. 2. 2018 – bez reakce 

 KMČ žádá o sdělení termínu výsadby stromů v parčíku kpt. Nálepky-Charkovská-Dukelská – po 

odřezání lípy v lednu t.r. chybí již dva stromy – žádost obyvatel okolních domů - požadavek ze 

7.2.2018  

– dle informace odboru z 16.8. 2018 se odbor emailem vyjádří, k 5.9. 2018 bez reakce 

– dle informace odboru z 2. 10. 2018 zadáno vypracování projektu 

 KMČ žádá o opravu košů u smyčky Fibichova - požadavek ze 4. 4. 2018– bez reakce 

 KMČ žádá o zintenzivnění výsypu košů u hřiště Blanická (proti celnímu ředitelství) a navýšení 

stávajícího počtu košů - požadavek ze 4. 4. 2018 – bez reakce 

 KMČ žádá o prověření stavu stromové výsadby, uskutečněné po povolení vybudování parkoviště 

firmou Merrit Real za budovou Březinova 7a - požadavek z 6.6.2018  

– dle informace odboru z 16.8. se odbor emailem vyjádří, k 5.9. 2018 bez reakce 

– dle informace odboru z 2. 10. zadána náprava do 30. 11. 2018 

– k 2. 1. 2019 provedena náhradní výsadba, stromy vysazeny za nevhodných klimatických 

podmínek, nutno zkontrolovat na jaře 

 KMČ žádá o důslednou kontrolu uvedení zeleně do původního stavu u povoleného záboru chodníku na 

ul. Masarykova před č.42-44 - požadavek z 6.6.2018 

– dle informace odboru z 16.8. se odbor emailem vyjádří, k 3. 10. 2018 bez reakce 

 KMČ žádá, aby do plánu na r. 2019 byla zahrnuta výměna zeminy i zeleně do betonových květináčů ve 

vnitrobloku Masarykova, Zeyerova, Blanická a Na Bystřičce - požadavek z 5. 9. 2018 

 KMČ zádá o zastřižení růžových keřů u domů s lichými čísly na ul. Kosmonautů (pravá strana směrem 

k centru) - požadavek z 5. 9. 2018 – bez reakce 

 KMČ žádá o odstranění obrubníků po dětských hřištích mezi domy Kosmonautů 17,19 x 23,25, 

Kosmonautů 7,9 x 13,15 - požadavek z 3. 10. 2018. 
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 KMČ žádá o výsadbu stromů jako náhradu za vykácené topoly  ve spojovací ulici mezi ulicemi 

Pasteurova a Černá cesta (mezi Vojenskou nemocnicí a Trystom s.r.o.) požadavek z 5. 12. 2018 – bez 

odezvy  

 KMČ žádá na svém zasedání dne 3. 4. 2019 opětovně o řešení situace u kontejnerů nacházejících se u  

objektu na adrese Jeremenkova 25 (budova železničního komanda CD CARGO–doplatkové pokladny) 

a také o častější vývoz (nejlépe třikrát týdně). Navzdory zvýšenému počtu nádob na odpad je situace 

nadále havarijní, neboť dochází k neustálému přeplňování kontejnerů a vzniku černé skládky. Ta byla 

naposledy nahlášena dne 2. 4. 2019 zástupcem Městské policie, strážníkem Šotolou. Doporučujeme 

zvýšení frekvence vyvážení a také další zvýšení počtu nádob na komunální odpad. Dále komise žádá na 

základě podnětu strážníka MP Šotoly o deratizaci potkanů nadále se schovávajících v křovinách 

v prostoru před masnou u budovy hlavního nádraži . - reakce  ze dne 4. 4. 2019 z odboru životního 

prostředí ve znění „pokud se týká KMČ 14 Nové Hodolany, tak tam průběžně deratizaci provádí firma 

Servis 3xD. Ale i přes to jsme deratizační firmu na stávající situaci v lokalitě před masnou dnešního dne 

opět upozornili, a to s požadavkem na kontrolní deratizaci.“ Dále obdržela dne 4 . 4 . 2019 odpověd 

z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, jmenovitě od pana Jasinského,  ve znění 

„Kontejnery na odpad patří Spávě železniční dopravní cesty, která byla písemně ze strany SMOL 

vyzývána k zajištění úklidu a řešení nastalé situace. Tento stav nadále přetrvává. Telefonicky jsem 

kontaktoval  v této věci odpovědného pracovníka ze strany SŽDC. Bylo mi sděleno, že byly přidány 

kontejnery a navýšena frekvence vývozu na každodenní odvoz. Problém je ovšem takový, že do těchto 

kontejnerů odnáší odpad všichni provozovatelé stánků, obchůdků, restaurací  apod. ,kteří sídlí na 

základě nájemních smluv v budovách SŽDC na hlavním nádraží. Někteří z nich nemají v nájemních 

smlouvách sjednáno, jak budou nakládat s odpady které vyprodukují. Snahou SŽDC je nájemní 

smlouvy aktualizovat a tuto povinnost do nich zakotvit. Celý tento proces bude ale trvat nějakou dobu. 

Ze strany SMOL budeme situaci neustále monitorovat a snažit se neutěšený stav eliminovat. Co se týká 

deratizace uvedených prostor, obracejte se v této věci na paní Miluši Příkazskou, odbor životního 

prostředí , oddělení péče o krajinu a zemědělství tel. 588 488 347. 

 

 

 

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství): 

 •KMČ žádá komisi  o vyjádření se k plánovanému a doposud neuskutečněnému osazení tř. Kosmonatů 

stromy a keři, které mělo probíhat v uplynulém roce  2018  v rámci projektu Zelená  brána.) požadavek 

z 6. 12. 2018 – odpověd ze dne 4. 4. 2019 „V loňském roce proběhla kompletní výsadba stromů a keřů 

včetně výsadby trvalek a ošetření (ořezu) stávajících vzrostlých stromů (lip) na celé Tř. Kosmonautů v 

plném rozsahu projektu Zelená brána města Olomouce.“  

 

 

Odbor majetkoprávní: 

 Komise obdržela vyjádření majetkoprávního odboru za ve věci pozemku parc.c. 147/1 a 147/2 v 

majetku Hopi Popi a.s. a nemá již další otázky. 

 

Odbor koncepce a rozvoje: 
          

 KMČ žádá odbor o okamžitou informaci o případném předložení územní studie investorem výstavby 

KOMERČNÍHO CENTRA Olomouc v prostoru za tramvajovou točnou Fibichova - požadavek ze 

4. 11. 2015 – odbor žádost vede v patrnosti 

 KMČ žádá o osazení příslušné dopravní značky před stanoviště kontejnerů na TKO před domem 

Kaštanová 13 – pro zaparkovaná vozidla často nemožno vyvést odpad vozidly TSMO - požadavek ze 

7. 2. 2018 – info odboru z 28.3.2018 – zpracuje žádost na stanovení DZ, realizace OSMK 

- 1.11. 2018 na schválení u DI PČR Olomouc 

 KMČ žádá návazně na podněty občanů a proběhlé jednání na KMČ 7. 3. 2018 (dr. Jakubec, Ing. 

Luňáček) na projednání možnosti zadání studie na zřízení nových parkovacích míst v lokalitě, a to 

v těchto místech: 

-   řešení statické dopravy v celé lokalitě Nové Hodolany (dosud jen studie území mezi Kosmonautů a 

Nezvalovou). Vhodná se jeví např. dlouhodobě řádně neudržovaná plocha mezi ul. Kosmonautů a 
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blokem Jungmanova 18-22 – dle laického názoru při vybudování vjezdu i výjezdu na ul. 

Kosmonautů možnost min. 60 parkovacích stání - požadavek ze 7. 2. 2018  

-  ulice Charkovská – od č.o. 2 po ulici Pasteurovu po pravé straně v dnešním travnatém páse, 

osazeném starými topoly – opět šikmé stání 

- zjednosměrněním ul. Praskova od křížení s ul. Wanklova směrem k ul. Milady Horákové – umožnit 

vznik šikmých stání místo stávajícího podélného na levé straně 

- na ul. Milady Horákové od křížení s ul. Praskovou po křížení s ul. kpt. Nálepky zúžit travnatý pás a 

umožnit vznik podélných parkovacích míst 

- v ul. Blanické od křížení s ul. Zeyerovou po ul. Na Bystřičce zlikvidovat po pravé straně travnatý 

pás a rozšířit vozovku obdobně, jako je tomu před ředitelstvím Celní správy 

- zelená plocha v majetku města ve vnitrobloku ul. Praskova, ul. Starodružiníků, ul. kpt. Nálepky, 

ul. Milady Horákové (pouze po hranu obytných domů na ul. M. Horákové) – úprava pomůže i 

svozu TKO 

– (info odboru z 28.3.2018 – pro rok 2018 nejsou finanční prostředky na vypracování studie) 

KMČ žádá o zařazení studií do plánu na rok 2019 - požadavek ze 4. 4. 2018 - bez reakce 

 KMČ souhlasí se zjednosměrněním ul. Hálkova v úseku mezi křížením s ul. Fibichova a Štursova - 

požadavek ze 2. 5. 2018  

– dle info odboru z 1.11.2018 schváleno DI PČR, bude postoupeno OSMK 

 Komise dává ke zvážení omezení rychlosti na 30 km/ hod v úseku Masarykovy třídy od mostu přes 

Bystřičku k mostu přes Moravu (křížení od ulic Milady Horákové k ulicím U soutoku – Nábřeží) – 

požadavek z 5.12.2018 

 

Odbor vnějších vztahů: 
          

 KMČ žádá o důslednější vyžadování odpovědí od příslušných odborů, na něž směřují požadavky 

komise – dle výše uvedeného soupisu požadavků i víceletého data i přes vědomí snahy OVVI dosud 

komisi neposkytnuta žádná reakce !! 

 KMČ žádá o sdělení odboru, který by vyřešil problém s osvětlením bytů na ul. Jungmanova 18-22 

světly z nové tělocvičny SPŠE – není používáno žádné zastínění oken tělocvičny. Dle info odboru 

z 1.3.2018 plánuje SPŠE v letošním roce investici na zastínění - sledováno 

 KMČ žádá o objednání obnovy žlutého značení v oblasti působnosti KMČ – objednávku specifikuje 

KMČ předložením mapy s vyznačenými místy (bude hrazeno z disponibilní částky KMČ 150 tis. Kč) - 

požadavek ze 7. 3. 2018 

– k 5.9. 2018 po dohodě s OSMK přesunuto značení na jaro 2019 z důvodu rozsáhlých výkopových a 

stavebních prací v ulicích Zeyerova, Hálkova, Jungmanova, Smetanova, Březinova 

 KMČ žádá o jednání s Povodím Moravy, s.p., ve věci prořezu uschlých větví lip nad chodníkem v ul. 

Na Bystřičce až po most pro pěší u MŠ Na Bystřičce - požadavek z 17. 7. 2017 – viz historie níže: 

 –  dle info OŽP z 4.11. 2017 předáno k odstranění TSmO 

–  k 2.7. 2018 –stav nezměněn 

- 16.8. sděleno, že lípy nejsou v majetku města, ale Povodí Moravy s.p. – předáno na OVVI - 

požadavek z 5. 9. 2018 

 KMČ žádá o jednání s LBD ve věci zmlazení–zkrácení větví růžového keře u křižovatky ul. Dukelská a 

Praskova - požadavek ze 7. 2. 2018  

– 16.8.2018 sděleno OŽP, že předmětný keř je na pozemku LBD – postoupeno na OVVI - požadavek 

z 5. 9. 2018 – bez reakce 

    

 

III.  Požadavky odborů  MmOl  k projednání 
          
Odbor majetkoprávní: 

 

 Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k nájmu nebo prodeji části pozemku parc. č. 607/2 ostatní 

plocha o výměře 15 m2 na ulici Hálkova ve vlastnictví statutárního města Olomouce. 

Komise vyjádřila negativní stanovisko poměrem 10-0-0 z těchto důvodů: 

- zřízení parkovacího místa pro ubytovnu v budově č. p. 773 by mohlo zamezit řádnému užívání 

bezbariérového chodníku v těsné blízkosti dotčeného místa 
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- zřízení parkovacího místa neovlivní pozitivně počet dostupných parkovacích míst pro podélné 

parkování na ulici Hálkova, naopak dojde k jejich úbytku 

- v případě parkování aut delších 4,5 m na nově zřízeném parkovacím místě by mohlo dojít k omezení 

průjezdu vozovky. 

 

 

Odbor dopravy a územního rozvoje 
 

 

IV. Nové požadavky KMČ 
          

 
         

 

 Odbor život. prostředí: 
     

 Komise také žádá o rozšíření kontejnerů na tříděný odpad v naší městské části také o další kontejnery 

na kov. Žádáme také o dodání soupisu jejich umístění v Nových Hodolanech – informace na webu 

města nejsou aktualizovány. 

 

Požadavky na Městskou policii 

 Komise žádá Městskou policii o zvýšenou kontrolu na výskyt závadových osob a injekčních stříkaček 

za prostorem hotelu Clarion. 

 Komise na základě podnětů hostů žádá také o častější namátkovou kontrolu porušování zákazu vjezdu 

cyklistů na provizorní lávce přes řeku Moravu u Bristolu.  

 
                          

V. Různé  
 

         
 Na komisi vystoupily dvě zástupkyně obyvatel z ulice Nábřeží, kteří jsou velmi dotčení výstavbou II.b 

etapy protipovodňových opatření v Olomouci. Paní Tkadlečková a paní Hanelová sdílely se členy 

komise obavy o své domovy a další průběh prací společně s informacemi o různých vyjednáváních 

probíhajících s městem Olomouc i Povodím Moravy s. p.  

Na základě jejich podnětů oslovila komise zástupce MP, strážníka Šotolu se žádostí viz výše. 

 Komise na základě informací od Bc. Horňákové hlasovala o možnosti dodatečného odstranění 

požadavku na vypracování studie (projektové dokumentace) na využitelnost prostoru mezi domy na 

ulici Jungmannova 18, 20 a 22  a tř. Kosmonautů z prostředků určených na estetizaci. Hlasováním 

v poměru 2-0-8 se KMČ usnesla, že vypracování studie nebude odstraněno z požadavků o estetizaci. 

 Členové komise také odsouhlasili poměrem 10-0-0 požadavek na MMO týkající se kompenzace platby 

za komunální odpad a snížení koeficientu u platby za daň z nemovitosti pro vlastníky či obyvatele 

všech domů bezprostředně dotčených stavbou II.b etapy protipovodňových opatření. Seznam 

příslušných č. p. je v přiložené technické zprávě investora. 

 Na základě podnětu hostů žádá komise také o opravu provizorní lávky u Bristolu tak, aby se co nejvíce 

zamezilo vytváření dalšího hluku z pohybu uvolněných dřevěných prken na povrchu lávky. Člen 

komise Bc. Jan Bolek navrhuje nastříkat mezi uvolněná prkna montážní pěnu.    

 Předseda KMČ Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D. informoval členy komise o aktuální situaci ve věci 

prostoru mezi domy na ulici Jungmannova 18, 20, 22 a tř. Kosmonautů. O estetizaci dotčené plochy se 

zajmá také spolek Flora+ a na základě jednání s MMO došlo k dohodě o opravě laviček a odstranění 

náletů v betonové ploše. 

 Členka komise Mgr. Barbora Boráková  seznámila členy komise s organizačními pokyny k celostátní 

akci „Ukliďme Česko“. Členové komise i všichni zainteresovaní občané se sejdou 6. 4. 2019 v 9:30 na 

hřišti U Bystřičky, kde obdrží také pytle a pracovní rukavice poskytnuté TSMO. Poté se vydají uklidit 

okolí hřiště U Bystřičky i v okolí ulice Neumannova. 

 Členové komise se dle podnětu Mgr. Jakuba Knápka usnesli přinést na příští schůzi návrhy na realizaci 

kreativní soutěže pro žáky ZŠ Hálkova a Zeyerova mající za cíl zapojit i nejmenší obyvatele do dění 
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této městské části a vymyslet využitelnost prostoru mezi domy na ulici Jungmannova 18, 20 a 22  a tř. 

Kosmonautů. 

 Členové komise byli informováni strážníkem MP Šotolou o nutnosti vytipovat lokality určené pro jarní 

označení zákazu parkování pomocí žlutých čar.  

 Členové komise se usnesli na příští schůzi promyslet a zefektivnit zápisy KMČ Nové Hodolany.  

 Členové komise v poměru 6-1-3 odhlasovali zřízení Facebookové stránky KMČ Nové Hodolany, která 

bude šířit informace o dění na schůzích a plánovaných či proběhlých událostech v rámci MČ Nové 

Hodolany. Správou stránky se bude zabývat předseda komise Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D. 

 Dle návrhu Ing. Aleše Prstka bude zápis ze schůze před uveřejněním na webu MMO zaslán také všem 

členům komise. 

 

 

VI. Ukončení 
          
Jednání ukončeno v 19:20. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 2. 5. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Svatopluk Binder, předseda KMČ, svatopluk. binder@email.cz      Ověřil(a): Bolek 
           
Pozn. Výsledky hlasování (x:y:z)  =  pro : zdržel : proti. 
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