KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 10/2012
z jednání dne 5. listopadu 2012
I.

Prezence
Přítomni:

Černohouz, Čulík, Chlupová, Lazorčáková, Marková, Svetková,
Šimeček, Valenta, Vysoudil, Záleská
Omluveni: Kalman, Majzner,
Hosté:
p. Kočí, Mgr. Křivánek, p. Štýbnar-zástupce MPO, p. Martišek-zástupce
PČR

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 5. 11. 2012 od 16.30 hod. v zasedací
místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého jelena. Předseda přivítal
přítomné a zahájil jednání návrhem jeho programu.
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
pro-10
proti-0
zdržel se-0
IV. Otevřené body
a)
U Husova sboru
Na KMČ se v mezidobí obrátil farář Mgr. Jaroslav Křivánek s žádostí o pomoc
s předlážděním chodníku, který se nachází při čelním pohledu vpravo od
kostela a je užíván především návštěvníky kolumbária. Katastrofální stav
chodníku dokumentoval na fotografiích.
Předseda KMČ kontaktoval v této věci pana Čecha z TSMO, aby mu byl
zpracován rozpočet předlažby tohoto chodníku. Tento je odhadován včetně
posunutí chodníku o jeden až dva řádky dlaždic směrem ke kostelu a
zatravnění okolních ploch na cca 250 tis. Kč.
KMČ by ráda financovala rekonstrukci chodníku z jí vyhrazených 300
tisíc na opravy komunikací. Tuto záležitost již však není možné realizovat
v tomto roce, což vyplynulo z komunikace s TSMO. Proto se KMČ
rozhodla na tuto akci vyhradit prostředky na příští rok a rekonstrukci
zahájit dle možností TSMO a počasí na jaře 2013.
pro-10
proti-0
zdržel se-0
Pan farář dále komisi informoval o jimi financovaných a ještě letos
plánovaných úpravách stromů a keřů v zeleném pásu okolo kostela. Dále pak
byla diskutována otázka jeho důstojného nasvětlení, které KMČ vidí jako jednu
ze svých priorit. Proto zmíněnou akci již poněkolikáté zařadila mezi jí
navrhované investiční akce do Plánu investic na další rok.
b)
Opravy komunikací
Předseda komise navštívil Ing. Kmoníčkovou z odboru dopravy a pana Čecha
z TSMO a projednal s nimi možnosti, jakým způsobem by bylo možné využít
ještě letos KMČ č. 17 přidělené prostředky na opravy komunikací.
Odbor dopravy k realizaci v tak krátkém čase doporučuje již připravenou
rekonstrukci parkovací plochy při zimním stadionu, kde se při dešti tvoří
rozlehlé laguny kvůli nevyhovujícímu vyspádování odtoku vody ke kanálové
vpusti. Tyto pak při teplotách pod nulou zamrznou a hrozí zde úrazy. To pak
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c)

d)

e)

zejména s ohledem na vysokou koncentraci osob v tomto prostoru například při
hokejových utkáních.
Rozpočet opravy povrchu parkoviště alespoň v nezbytném rozsahu
dosahuje výše cca 300 tis. Kč. KMČ se rozhodla tuto částku poskytnout
z prostředků jí na opravy komunikací vyhrazených.
pro-6
proti-1
zdržel se-3
Předseda KMČ dále seznámil členy s rozpočtem na revitalizaci prostoru
bývalého pískoviště na Kollárově náměstí. Zrušení zašlého pískoviště a
realizace nových laviček si vyžádá cca 40 tisíc Kč. KMČ se rozhodla
zafinancovat tuto opravu z jí vyhrazených finančních prostředků na
drobné investiční akce.
pro-9
proti-0
zdržel se-1
Plan B
Předseda KMČ zjistil od TSMO, že firemní kontejnery jsou označeny zelenou
nálepkou s údajem o dni vývozu. Mimo dne vývozu odpadu musí být
kontejnery schované, což má zajistit majitel domu. Předseda KMČ požádal
MPO o kontrolu nálepek na kontejnerech u provozovny Plan B a postup v této
kauze dle platných předpisů.
Parkování v pěší zóně
Další host pan Kočí v návaznosti na svou, komisí již dříve projednanou,
stížnost tentokrát i osobně informoval členy KMČ o problémech s vydáváním
povolení k vjezdu do částí města označených jako „pěší zóna“. Pan Kočí
navrhuje, aby byl zveřejňován seznam řidičů, kterým byla dlouhodobá
povolenka vydána. Stěžuje si, že jemu jako rezidentovi byla žádost o
dlouhodobé povolení ke vjezdu opakovaně bez uvedení důvodu. Dále pak
navrhuje, aby do procesu vydávání těchto povolení byly zapojeny například i
komise městských částí.
Nejbližší parkoviště mimo pěší zónu se nachází na Náměstí republiky.
Zástupce MPO potvrdil, že v pěší zóně řeší přestupky proti dopravnímu
značení, a to zákazu vjezdu bez povolení během období od 10 do 18 hodin.
Tato povolení lze získat na dobu jednoho roku, ale i ad hoc pro konkrétní
situaci, kdy občané potřebují zajet do této zóny během výše zmíněného období.
Povolení vydává odbor dopravy.
Doporučujeme občanům v případě nutnosti vjezdu do pěší zóny žádat
právě o tato krátkodobá povolení.
Předseda KMČ projedná s odborem dopravy tuto problematiku s cílem
lépe se seznámit s problematikou povolování vjezdu do pěší zóny,
podmínkami pro jeho udělení, možností zveřejňování seznamu držitelů
těchto povolení a důvodu, který konkrétně u nich byl dán pro udělení
povolení. Dále projedná možnost zapojit do procesu vydávání povolení
KMČ.
KMČ dále navrhuje případně pozvat na příští jednání vedoucí odboru
dopravy Ing. Pospíšilovou a požádat ji o vysvětlení situace.
Mobilní stánky
Předseda KMČ jednal v mezidobí s Ing. Pospíšilovou a Ing. Kmoníčkovou
z odboru dopravy. Ty ho na osobním jednání seznámily s důvodovou zprávou
zpracovanou společně jejich odborem, odborem koncepce a rozvoje, odborem
majetkoprávním a stavebním pro radu města. Tato řeší novelu Přehledu lokalit
vhodných za účelem umístění prodejního zařízení. Tato se zabývá podobou
stánků i jejich umístěním v lokalitách zejména v centru města, ale rovněž i
vztahem zmíněného dokumentu k Tržnímu řádu.
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f)

g)

V.

Do budoucna mají být jako mobilní povolovány jen prodejní stánky typu
„rikša“ a „mobil“ s možností prodeje daného sortimentu dle konkrétní
lokality. Stánky jiného typu pak budou moci být povoleny jen jako stálé,
ale to pouze po povolení stavebního úřadu – zděné konstrukce. To vše ve
výsledku zamezí zaplevelení centra města stánky v nákladních
automobilech či jinými nevzhlednými objekty. Doporučenými lokalitami
pak jsou konkrétní prostranství na Dolním a Horním náměstí, nám.
Václavském, tř. Kosmonautů, na ulicích Jánského, Kmochově, tř. Míru (před
krematoriem a hřbitovem), v areálu výstaviště Flora ve Smetanových sadech a
na Sv. Kopečku před ZOO. Materiál má rovněž řešit povolený sortiment a
vhodné množství stánků pro každou uvedenou lokalitu.
KMČ obdržela od Ing. Pospíšilové informaci o vytvoření pracovní skupiny,
která má za úkol vypracovat nový Tržní řád, který bude v souladu
s inovovaným seznamem lokalit vhodných pro umístění prodejních stánků.
Tylova
Na KMČ se obrátili vlastníci bytových domů Tylova č.or. 1, 2 a 3. I přes
nedávné nákladné rekonstrukce domů jejich vlastníky se v posledních letech
objevuje v suterénech domů i jejich přízemích vysoká vlhkost. Vlastníci domů
se domnívají, že viníkem může být voda prosakující z kanalizačního řadu.
Předseda KMČ jednal s Ing. Kmoníčkovou, která přislíbila zaslat
vyjádření spolu se zprávou z nedávné kontroly kanalizačního řadu v této
ulici. Zatím neobdrženo.
Palachovo náměstí – stání na popelnice
Předseda komise s Ing. Dosoudilem projednal návrh výstavby stání pro nádoby
na tříděný a komunální odpad a jeho možnou kolizi se studií, která je pro celý
areál Palachova náměstí zpracována. Ing. Dosoudil slíbil, že po předložení
daného návrhu vydá stanovisko, zda je možné danou stavbu v této lokalitě
provést.

Nové záležitosti
a)
Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 54 Rozhodnutí, 11 Dohod o povolení
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí.
b)
č.j. SMOl/Maj/22/4354/2012/Ji
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o sdělení stanoviska k prodeji části pozemku
parc. č. 102/3 o výměře 1.170 m2 a lávky přes Mlýnský potok občanskému
sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti za účelem umístění modelu
pevnostního systému, zřízení klidové zóny a zbudování druhého vstupu do
objektu „Korunní pevnůstky“. Mgr. Záleská komisi předložila studii
zobrazující areál bývalého humusového hospodářství po rekonstrukci.
KMČ s prodejem s ohledem na pozitivní zkušenosti s žadateli souhlasí.
pro-6
proti-0
zdržel se-3
c)
Kapucínská - nepořádek
Na KMČ se v uplynulém měsíci opakovaně obrátil Ing. Grónský s stížností na
nepořádek a opakovaný výskyt kontejneru s komunálním odpadem či jiných
předmětů před restauračním zařízením v objektu Kapucínská č.or. 1.
Neutěšený stav lokality pak opakovaně dokumentoval fotografiemi. Zároveň
upozornil na problémy, které se váží na tyto opakované miniskládky v ulici
těsně přiléhající k Dolnímu náměstí. Těmi pak jsou zúžení průjezdného profilu
komunikace nemožnost projít po chodníku a nepořádek roznášený větrem po
celé ulici.
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Komise stížnosti občana chápe a pokusí se na problém upozornit TSMO
s žádostí o častější úklid. Zástupce MPO potom přislíbil, že se pokusí
zjistit totožnost osoby zodpovědné za nepořádek. V tom případě pak s ní
situaci budou řešit prostředky jim k tomu danými.
VI. Různé, diskuze
a)
Předseda KMČ byl Mgr. Puhačem informován o tom, že jednání všech
předsedů KMČ s vedením města Olomouce by mělo proběhnout v lednu 2013.
b)
KMČ byla informována o Rozhodnutí odboru pozemních komunikací, které
povoluje umístění otočných hodin na styku ulice Pöttingeova a Palackého.
KMČ tuto akci na svém jednání v listopadu 2011 nedoporučila s odůvodněním,
že se jedná o další reklamních plochu, která bude hyzdit vzhled centra města a
není vhodná ani z dopravně bezpečnostního hlediska.
Předseda v této věci navštíví MmOl a požádá o vysvětlení a komentář
k této kauze.
c)
KMČ zvažuje návrh na změnu způsobu blahopřání jubilantům spadajícím do
působnosti KMČ 17. Navrhujeme pořádat v půlročním intervalu přátelské
setkání s nimi a předání balíčků při této příležitosti. Za účelem konzultace této
myšlenky pozveme pí Romanovskou na příští jednání.
d)
Předseda komise seznámil členy s novinkami v rámci rekonstrukce Dolního
náměstí, které mu v mezidobí zaslal Ing. Kalman.
e)
KMČ obdržela od TSMO plán prací na měsíc říjen 2012, který bude zveřejněn
na její vývěsce.
f)
Komise obdržela oznámení o přerušení dodávek elektrické energie, a to na
Horním náměstí a přilehlých ulicích dne 21.10.2012. Toto bude všem
dotčeným občanům oznámeno prostřednictvím letáků na vchodech domů.
VII. Úkoly
a)
Pan Čulík na příštím jednání komisi informuje o plánované rekonstrukci jezu
před sokolovnou na tř. 17.listopadu.
b)
Předseda KMČ zažádá Mgr. Puhače o čerpání prostředků na rekonstrukci
pískoviště, parkoviště u ZS a na jaře pak chodníku v ulici U Husova sboru.
c)
Předseda KMČ získá od MmOl vyjádření k situaci v ulici Tylova.
d)
Mgr. Černohouz zašle Ing. Dosoudilovi žádost o posouzení možnosti
realizovat stání na kontejnery v rohu Palachova náměstí.
e)
Předseda projedná možnost vodorovného značení u přechodů na tř. Spojenců a
svislého dopravního značení na ulici 8.května s dopravním inspektorátem a
dopravní komisí.
VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 19.25 hod. Příští jednání se bude konat dne 3. 12. 2012
od 16.30 hod., tentokráte jako výjezdní v suterénu restaurace Il Castello naproti nově
zrekonstruované Galerie MORITZ. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně
zvána.

V Olomouci dne 8. listopadu 2012
Zapsala Mgr. Dana Chlupová
Zápis ověřil a doplnil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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