KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 8/2014
z jednání dne 1. září 2014

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Čulík, Grass, Chlupová, Kalman, Lazorčáková, Marková,
Svetková, Šnajdrová, Vanžurová
Omluveni: Šimeček, Valenta, Vysoudil, Záleská
Hosté:
pí Taclová - ředitelka JITRO, pí Šustková, zástupce MPO - pan Otevřel

II.

Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 1. 9. 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
Rekonstrukce lokality konce ulice Kateřínské - chodník přiléhající k Mlýnskému
potoku a související patníky a zábradlí bude realizována v září 2014 a
spolufinancována komisí, odborem dopravy a odborem vnějších vztahů a informací
(Mgr. Puhač).
b)

ASO park - bezdomovci
Potvrdila se obava komise a bezdomovci lokalitu stále navštěvují. Díky odstranění
laviček ale v menším počtu a krátkodoběji. KMČ bude prostřednictvím MPO situaci
nadále monitorovat.

c)

Letní kino
Zástupce MPO informoval komisi o statistice výjezdů MPO do lokality letního kina,
respektive přilehlé zahradní restaurace. V období necelých čtyř měsíců na místo měla
MPO celkem 19 výjezdů, kdy jedenáctkrát po příjezdu MPO byla situace již v
pořádku, sedmkrát byla věc řešena domluvou - rušení noční klidu ustalo po výzvě
strážníků a jedenkrát byl případ předán přestupkové komisi. Intenzita stížností
občanů se však neustále zvyšuje.
Komise žádá magistrát o ukončení smluvního vztahu se společností KINEZ i z
důvodu porušení nájemní smlouvy (dání hospody do podnájmu jiné osobě) a
transparentní výběr nového nájemce areálu, kterému již bude předložena
smlouva, která prostřednictvím institutu smluvních pokut bude regulovat to, co
v areálu bude možné provozovat a kdy.

d)

Žádost o vývěsku
Jednání komise navštívila ředitelka neziskové organizace JITRO Taclová, která
považovala za vhodné seznámit členy komise podrobněji se situací ohledně jejího
plánu zbudovat pro klienty JITRA informační vývěsku před budovou polikliniky.
Tuto její žádost před časem komise nedoporučila s tím, že vývěsek je v místě
dostatek.
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Paní ředitelka informovala komisi o činnostech, které její organizace klientům
poskytuje, o tom, že vývěska bude čistě nekomerční a že se snažila řešit věc
pronájmem sousedních vývěsek, které evidentně všechny provozovány nejsou.
Blízká poliklinika je hojně navštěvována klienty JITRA, a je tedy umístění vývěsky
do těchto míst pro ně velmi vhodné.
Komise přehodnocuje své původní stanovisko a s umístěním vývěsky souhlasí s
tím, že žádá magistrát, aby zjistil vlastníka sousedních nevyužívaných a
nevzhledných vývěsek a vyzval jej k jejich opravě či odstranění.
e)

V.

VI.

Setkání lídrů politických stran a předsedů KMČ
Předseda seznámil členy komise s tím, že se setkání lídrů s předsedy komisí
uskuteční až po volbách, a to za účasti pouze těch stran, které se dostanou do
zastupitelstva.
Členové komise apelovali na předsedu, aby akci zkusil zorganizovat ještě před
volbami. Pomoc s organizací přislíbila paní Šnajdrová, která akce obdobného
charakteru organizovala již dříve. O moderování bude požádán Doc. Šaradín a akce
by se měla odehrát ve velkém sále na Hynaisově ulici. O schválení příspěvku na
občerstvení a propagaci požádáme Mgr. Puhače.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 35 Rozhodnutí a 3 Dohody o povolení zvláštního
užívání zeleně, jež KMČ bere na vědomí.
b)

Plán investic 2015
Na komisi se obrátil odbor investic s žádostí o aktualizaci seznamu požadavků
komise, které mají být zařazeny do Plánu investic pro rok 2015.
Komise nově krom dřívějších zařazuje tyto požadavky:
 rekonstrukce Theimerovy kašny na Kollárově náměstí (nejspíše nutná revize
podzemního vedení trubek) a její uvedení do plnohodnotného provozu.
 rekonstrukce fontánky v průchodu Edelmannovým palácem, která již delší
dobu není funkční.
 rekonstrukce veřejností hojně využívané komunikace při zdi plaveckého
bazénu pod lávkou pro pěší vedoucí do Delfínka.
 zpět zařazujeme požadavek na zbudování pítka na Dolním naměstí, na které
se během jeho rekonstrukce asi zapomnělo.
Novou podobu návrhů na investice za naši komisi naleznete v příloze zápisu.

c)

Dalkia - rozkopávky
Komise obdržela stížnost občanů (Ing. Hladík) na nekvalitní zádlažbu (uvedení do
původního stavu) pracovníky společnosti Dalkia v ulici Vídeňská před domy č.or.
19, 21 a 23. Po zrekonstruování teplovodu byl chodník položen neodborně - níže než
před rekonstrukcí byl a současně dokonce i níže, než je umístěn sousední trávník.
Toto při dešti zapříčiňuje tvorbu lagun.
Komise apeluje na zaměstnance magistrátu přejímající předlážděné úseky od
Dalkie, aby důsledně dbali na kvalitu prací a uvedení komunikací do původního
stavu. V případě uvedeném výše jednoznačně požadujeme předláždění.

Různé, diskuze
a)
TSMO zaslaly komisi plán prací na měsíc srpen a září 2014 a objednávku prací od
MmOl na tytéž měsíce. V centru města mají probíhat průběžné opravy sloupů
veřejného osvětlení a sečení trávy.
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b)

Komise byla informována o tom, že ve městě byly umístěny nové kontejnery na
oblečení, které bude následně rozdáno bezdomovcům. Přitom je do práce na
zpracování a rozdávání oblečení zapojeno i pět handicapovaných zaměstnanců
Střediska SOS. Celkem je tedy na území města již 20 kontejnerů, v centru jsou
umístěny na adresách Šmeralova 3 a Rooseveltova 9.

VII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.55 hod. Příští jednání se bude konat dne 6.10.2014 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 14. září 2014
Zapsala Mgr. Dana Chlupová
Zápis doplnil a ověřil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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Nový stav schválený KMČ č.17 na jednání dne 1.9.2014. (červeně označeny úpravy)
KMČ 17
Název

Stavební investice

Inv. náklady v
tis Kč

Městská část

Navrhovatel

Komentář

1

Palachovo nám.

Zbudování dlážděného stání
na nádoby s tříděným a
komunálním odpadem

150

Olomouc - střed

KMČ 17 Olomouc střed

Požadavek na zpracování PD a realizaci akce: Zbudování
dlážděného stání na nádoby s tříděným a komunálním
odpadem na místě tisu, v rohu Palachova náměstí (při ulici
Javoříčská)

2

tř. Spojenců

Zpřehlednění přechodů před
ZŠ na tř. Spojenců

200

Olomouc - střed

KMČ 17 Olomouc střed

Zhotovení PD a následná realizace akce: Úprava dopravního
značení při jednom či obou přechodech pro chodce, které se
nacházejí u ZŠ Spojenců. Důvodem je pak skutečnost, že
tyto přechody jsou nepřehledné kvůli tomu, že lze parkovat i
v jejich těsné blízkosti.

3

8.května

Přechod pro
chodce/dopravní značení
před ZŠ Komenium

200

Olomouc - střed

KMČ 17 Olomouc střed

Zhotovení PD a následná realizace akce: Svislé dopravní
značení Děti či zbudování přechodu pro chodce u ZŠ
Komenium na ulici 8.května, a to i s ohledem na budoucí
přesun zastávky tramvají před její vchod

9

Olomouc - střed

dům s pečovatelskou
službou

Olomouc - střed

KMČ 17 Olomouc střed

Zhotovení PD a následná realizace akce: výstavba domu s
pečovatelskou službou jako reakce na nedostatečné
zabezpečení této služby zejména pro občany městského
centra.

11

Legionářská

osvětlení chrámu církve
Československé Husitské

Olomouc - střed

KMČ 17 Olomouc střed + ved. c. ČsH

Slavnostní osvětlení chrámu církve Československé Husitské
- důstojné ukončení průčelí tř. Svobody. Vedení ČsH má
zpracovaný neurčený stupeň PD. SmOl by provozovalo toto
osvětlení připojené na VO. Realizací akce by vzniklo
důstojné ukončení třídy Svobody.

1126/07

10

Horní náměstí

500

Olomouc - střed

KMČ 17 Olomouc střed

Je třeba zpracovat PD a následně realizovat pítko - v
blízkosti nové kašny. Navržení na místech největší
koncentrace občanů a turistů - běžné v cizině.

1128/07

8

nám. Republiky

500

Olomouc - střed

KMČ 17 Olomouc střed

Je třeba zpracovat PD a následně realizovat pítko . Navržení
na místech největší koncentrace občanů a turistů - běžné v
cizině.

4

Legionářská

zúžení chodníku, nahrazení
zrušené části pásem nízké
zeleně

Olomouc - střed

KMČ 17 Olomouc střed

Zúžení chodníku na ul. Legionářská v úseku od SPEA ke
křižovatce s ul. Studentská. Uvedený úsek chodníku je
předimenzovaný ve své šířce. KMČ doporučuje část dláždění
nahradit pásem nízké zeleně.

5

Legionářská (plavecký
bazén)

zbudování důstojné a
bezbariérové komunikace
pro pěší pod lávkou pro pěší
(k centru Delfínek) při
budově plaveckého bazénu

Olomouc - střed

KMČ 17 Olomouc střed

Dnešní úprava komunikace, jedná-li se vůbec oficiálně o
chodník, je v neutěšeném stavu, avšak lidmi je hojně
užívaná. Zbudování bezbariérového chodníku v tomto místě
usnadní cestu zdravotně znevýhodněným, matkám s kočárky
ostatním občanům.

6

Kollárovo náměstí

oprava Theimerovy kašny na
v parčíku v centru náměstí

Olomouc - střed

KMČ 17 Olomouc střed

v poslední době kašna nefunguje. Zřejmě je třeba
zainvestovat do rozvodů vody - vyčistit je či vyměnit.

7

Horní nám.

oprava fontánky v průchodu
Edelmannovým palácem

50

Olomouc - střed

KMČ 17 Olomouc střed

Dlouhou dobu již kašna nefunguje a komisi to přijde jako
škoda.

12

Dolní náměstí

vybudování pítka (malá
fontánka pro hygienické
napití vody)

500

Olomouc - střed

KMČ 17 Olomouc střed

Je třeba zpracovat PD a následně realizovat pítko . Navržení
na místech největší koncentrace občanů a turistů - běžné v
cizině.

Pořadí

Reg. č. důležitosti

vybudování pítka (malá
fontánka pro hygienické
napití vody)
vybudování pítka (malá
fontánka pro hygienické
napití vody)

300

