KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 7/2014
z jednání dne 14. července 2014

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Grass, Chlupová, Kalman, Marková, Svetková, Šnajdrová,
Vanžurová, Vysoudil
Omluveni: Čulík, Lazorčáková, Šimeček, Valenta, Záleská

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 14. 7. 2014 od 16.30 hod. v zasedací
místnosti 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10. Předseda přivítal
přítomné a zahájil jednání.
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
pro - 9
proti - 0
zdržel se - 0
IV. Otevřené body
a)
Komunikace
Komisí k rekonstrukci hrazené z jejích prostředků vybraná lokalita konce ulice
Kateřínské - chodník přiléhající k Mlýnskému potoku a související patníky a zábradlí
byla panem Čechem z TSMO naceněna na celkovou sumu cca 500 tisíc Kč. Předseda
s odborem dopravy vyjednal, že část nákladů rekonstrukce rekonstrukce přesahující
prostředky komise uhradí odbor dopravy a odboru vnějších vztahů a informací (Mgr.
Puhač).
Komise souhlasí s tím, že své prostředky ve výši 300 tisíc Kč investuje do této
rekonstrukce. Podmínkou však je, že rekonstrukce bude spolufinancována
ostatními partnery a provedena jako celek ještě letos. V případě, kdy by měla
být akce realizována jen zčásti, komise do konce roku zkusí vytipovat jinou akci
k realizaci.
pro - 9
proti - 0
zdržel se - 0
b)

Návrhy na opravy
Členové komise upozornili na nedobrý stav komunikace u plaveckého bazénu pod
lávkou vedoucí k centru Delfínek. Lidé si zde zvykli zkracovat si cestu přes
nerovnou a neupravenou část komunikace.
Komise doporučuje MmOl, aby zvážil možnost rekonstrukce této části
komunikace, aby ji mohli využívat i zdravotně znevýhodnění spoluobčané.
Komise dále upozorňuje, že některé lokality, které Dalkia měla uvést po
provedení rozkopávek do původního stavu, jsou v horším stavu než před
rekonstrukcí. Žádáme důrazně MmOl, aby na toto Dalkii upozornil a vyžádal
zjednání nápravy. Jedná se především o
 ulice Švermova - velmi nerovný a nevyspádovaný povrch.
 ulice Vídeňská - nekvalitně provedená zádlažba v několika úsecích
Konečně komise upozorňuje na havarijní stav zábradlí v ulici Nábřeží
Přemyslovců (přiléhající k ulici Komenského), které hrozí zřícením do koryta
Mlýnského potoka a s ohledem na svůj stav nemůže sloužit svému účelu.
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V.

c)

ASO park - bezdomovci
Ing. Štěpánková informovala komisi o tom, že bylo provedeno odstranění laviček
využívaných pouze bezdomovci v areálu ASO parku. Jedna z nich byla přesunuta k
dětskému hřišti. Komise má drobnou obavu, že lavičky v areálu celého parku Na
Střelnici budou bezdomovci obsazovány i v budoucnu. KMČ bude prostřednictvím
MPO situaci monitorovat.

d)

Vývěska komise
V mezidobí byla KMČ informována o možnosti zvýšit počet vývěsních míst komisí,
které jich nemají mnoho. Předseda komise informoval Mgr. Puhače o vytipovaném
místě, kde by komise vývěsku ráda měla - Náměstí Republiky, poblíž zastávky
tramvaje ve směru na hlavní nádraží (v místě existuje již pozůstatek po dřívější
instalaci obdobného zařízení – kabely a platformy pro konzole). KMČ netrpělivě
očekává, zda bude vývěska vybrána z požadavků komisí k realizaci. Naše komise
zahrnuje hustě osídlený areál centra města, který je poměrně rozsáhlý a má v
současnosti pouze jednu vývěsku.

e)

Bezbariérový Metropol
Došlo k dohodě provozovatele kina Metropol a MmOl na finanční spolupráci, která
umožní realizovat bezbariérové úpravy a rekonstrukci chodníku v okolí kina ještě v
letošním roce.

f)

Stání pro nádoby na tříděný odpad - Javoříčská
Komise již v minulosti vytipovala ve spolupráci s architekty vhodné místo pro
přemístění kontejnerů na tříděný odpad, a sice v ústí ulice Javoříčské do ulice
Havlíčkovy, které by bylo možné zřídit v rámci úprav parkovacích stání v ulici a
úprav celé ulice vůbec. Z vyjádření se správců inženýrských sítí v ulici plyne, že v
souvislosti s rekonstrukcí ulice bude nutné zasáhnout formou rekonstrukce i do
těchto sítí (voda, kanalizace). Finanční náročnost rekonstrukce ulice tedy bude vyšší
než se očekávalo, což ohrožuje její provedení v dohledné době. Uspíšení akce by
výrazně pomohla finanční participace ze strany investorů, kteří v místě hodlají
podnikat.
Předseda komise v mezidobí jednal se zástupcem společnosti rekonstruující rohový
dům na penzion, který přislíbil, že v této věci kontaktuje ostatní podnikatele usídlené
v okolí a společně budou jednat s MmOl o možnostech spolufinancování oprav.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 70 Rozhodnutí a 5 Dohod o povolení zvláštního
užívání zeleně, jež KMČ bere na vědomí.
b)

Žádost
Na komisi se obrátil majetkoprávní odbor s žádostí o stanovisko ve věci žádosti pana
Raška o odkoupení pozemků parc. č. 109/3 a st. 1000 při ulici Šantova, které má v
současnosti od SmOl v dlouhodobém nájmu. Jeden z pozemků se nachází pod
domem Šantova 2, který je ve vlastnictví žadatele, druhý tvoří ostatní plochu/zahradu
za ním směrem k Mlýnskému potoku.
Komise doporučuje prodej pozemku pod domem ve vlastnictví žadatele, ale
pozemek zahrady doporučuje ponechat v nájmu, neboť jsme před časem
obdrželi informace o tom, že by snad v budoucnosti těmito místy měla vést
cyklostezka.
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VI. Různé, diskuze
a) TSMO zaslaly komisi plán prací na měsíc červenec 2014 a objednávku prací od
MmOl na tentýž měsíc. V areálu naší komise by v červenci mělo dojít k předláždění
části tř. J. z Poděbrad a opravě vozovky na ul. Havlíčkova. Na Tř.Svobody, před
č.or. 43 má být opraveno odvodnění chodníku.
b) Komise obdržela informaci o tom, že budou přemístěny problematické sloupy na
Dolním náměstí a má být řešena dopravně bezpečnostní situace v tomto místě. Tato
akce měla proběhnout ještě do konce prázdnin.
VII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.10 hod. Příští jednání se bude konat dne 1.9.2014 od 16.30
hod. v zasedací místnosti 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10.
Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.
V Olomouci dne 8. srpna 2014
Zapsala Mgr. Dana Chlupová
Zápis doplnil a ověřil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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