KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 11/2015
z jednání dne 7. prosince 2015

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Helcel, Chlupová, Kozík, Kutra, Majerová Zahradníková,
Marková, Pikal, Svetková, Vanečková, Záleská
Omluveni: Vanžurová, Vysoudil
Hosté:
zástupce MPO - pan Otevřel, zástupkyně PČR - pí Hradilová, zapisovatelka sl. Nováková

II.

Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 7. 12. 2015 od 16.30 hod. výjimečně jako
výjezdní v Caffé Opera. Předseda přivítal členy komise a hosty a zahájil jednání návrhem
jeho programu.

III.

Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Přítomní členové komise neměli k jeho znění
připomínek a schválili jej.
pro - 10
proti - 0
zdržel se - 0

IV.

Otevřené body
a)

Organizační věci
 Termíny jednání v roce 2016:
4.1., 1.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 11.7., 8.8., 5.9., 3.10., 7.11. a 12.12.,
vždy v pondělí od 16.30
 Minimálně jedno z prázdninových jednání bude výjezdní v místě, které má v
areálu komise velký význam a z jehož stavem se komise chce podrobněji
seznámit - snad zimní stadion, Rudolfova alej či jiné.
 Předseda rozdělí členům odměny za roznos balíčků a za pomoc a aktivitu při
práci v komisi, a to z peněz, které k tomu v souladu s rozhodnutím rady města
bude mít k dispozici

b)

1.máje
Ing. arch. Helcel se zúčastnil jednání ve věci rekonstrukce třídy 1.máje. Práce začnou
dle připravené dokumentace v roce 2016, změny jsou možné již jen je v režimu
změny stavby před dokončením. S projektem tak není již možné příliš hýbat, nebude
to v jedné rovině, tím pádem nebude možná pěší zóna po vzoru úsek Denisova Pekařská. Bojuje se jen o úpravu zálivů pro parkování a prostoru před kasinem Palác.

c)

Přechod na 8. května
Bude se přepracovávat PD na rekonstrukci celé ulice (10 let v šuplíku). 2017 snad
proběhne realizace. KMČ přizvána na 15.12. od 15:00 k jednání na radnici - zúčastní
se předseda.

d)

Opravy komunikací v areálu KMČ č. 17
 Předseda vyjedná na odboru dopravy instalaci sloupků (či jiných prvků) na
obrubníky na tř. 17. listopadu v místě, kde KMČ financovala opravu
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chodníku a části zeleného pásu, aby bylo zabráněno řidičům ve zkracování si
cesty přes zelený pás.
Protože se část chodníku vedoucího k neexistujícímu přechodu před
restaurací U Kamenného mlýna nachází v MPR je třeba k jeho zrušení nechat
zpracovat PD. Tu by měl zajistit odbor dopravy. Komise na zrušení části
chodníku trvá.
Ve věci opravy "chodníku" mezi zadním vchodem do MDO a hotelem Trinity
předseda KMČ zjistil od Mgr. Křížkové, že k dotčené lokalitě neexistují
smlouvy, které by jiným subjektům zřizovaly služebnost průjezdu. Předseda
si převezme na majetkoprávním odboru podrobnou dokumentaci k místu se
vážící. KMČ následně iniciuje na odboru dopravy přípravu PD s co
nejmenším rozsahem sjezdů/vjezdů na parkoviště a s co největší plochou
chodníku. V mezidobí vyšel o této problematice článek v novinách, v němž i
občané snahu KMČ oceňují a podporují.
Palackého - oprava víka kanálu a živičného krytu překopu komunikace v celé
šíři od lékárny k řeznictví (asfalt je v tomto místě propadený) - dle informací
z odboru dopravy bude provedeno na jaře 2016.
Tř. Svobody - v místě napojení komunikace z Kollárova nám. (vedle budovy
UP) opravit kryt kanálu - podnět na opravu byl postoupen MoVo a.s.

e)

Tranzitní doprava v centru
Ing. Pospíšilová oslovena s žádostí o aktuální informace.

f)

Horní a Dolní náměstí
Ing. arch. Helcel si na jednání připravil aktualizovanou verzi souhrnného materiálu, v
němž komise upozorní na nedostatky různého druhu v areálu Horního a Dolního
náměstí. Mimo jiné byly diskutovány následující záležitosti:
 Široké spáry v žulové dlažbě - předláždit nejhorší místa
 Křivé patníky a dopravní značky - zrušit patníky a narovnat a řádně ukotvit
značky
 Propadlé a prasklé žulové desky - vyměnit
 Chybějící kostky vedle modelu města a okolo podzemní trafostanice na
Dolním nám. - doplnit
 Uvolněné kotvení roštu - reklamovat u zhotovitele
 Znečištěné odpadkové koše - zaurgovat TSMO, aby zařadily čištění košů i
okolí
 Nedostatečný průchod mezi předzahrádkami Hanácká hospoda a Masné
krámy - povolovat s potřebnými rozestupy
 Osvětlení zabudované v dlažbě je pod úrovní či nad úrovní dlažby - srovnat s
dlažbou
 Prvky v dlažbě s hladkým povrchem (osvětlení, bronzové pásy, informační
tabule památek aj.) - v zimě hrozí nebezpečí uklouznutí
 Kluziště má být umístěno minimálně 5 m od Jupiterovy kašny - příští rok
pohlídat umístění a případně uvažovat o jiném místě.
 chybí větší množství mobilních toalet v okolí kluziště i na Horním nám.
Ing. arch. Helcel po jednání zašle finální podobu dokumentu s fotkami předsedovi,
který jej předá radním - patronovi komise JUDr. Majorovi a Dr. Urbáškovi a dále
vedoucí oddělení KMČ Bc. Horňákové.
KMČ žádá o to, aby jí v příštích letech bylo umožněno vyjádřit se v předstihu
ke koncepci Vánočních trhů. Především k rozmístění stánků, kluziště, mobilních
toalet aj.
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V.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 20 Rozhodnutí a 3 Dohody o povolení zvláštního
užívání zeleně, které komise bere všechny na vědomí.
b) Konference o budoucnosti MHD v Olomouci
Předseda se ve středu 9.12. zúčastní konference ohledně prezentace analýzy MHD v
Olomouci.
c) 8.12.2015 proběhne ve velkém zasedacím sále na Hynaisově ulici od 17.30
setkání se členy KMČ nad plánovanými investicemi v roce 2016.
d) Žádost SMOL/ 238537/2015/OMAJ/MRPD/Cih
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko ve věci prodeje části pozemku parc. č.
75/1 ostatní plocha o výměře 35 m2 při ulici Krapkova pod stavbou ve vlastnictví
žadatele.
KMČ souhlasí, ale současně upozorňuje na to, že místně příslušnou komisí k
ulici Krapkova je KMČ č. 18.
pro - 11
proti - 0
zdržel se - 0

VI.

Různé, diskuze
a) Markéta Záleská informovala o tom, že ve spolupráci s Českým rozhlasem
připravuje Muzeum olomoucké pevnosti v areálu Korunní pevnůstky na rok 2016
akci pro seniory. Komise by se mohla zapojit a zúčastnit. Mgr. Záleská projedná s pí
Romanovskou možnost centrálního zaslání pozvánky na akci seniorům na kontakty,
které má MmOl k dispozici.
b) Akce pro jubilanty - pro příští rok se komise rozhodla opět rozdávání balíčků
jubilantům řešit formou slavnostního předání na radnici a následného rozdání balíčků
nevyzvednutých na setkání samotném. Akce bude pravděpodobně uspořádána v
květnu.
c) Komise se pozastavila nad budoucností kasáren na ulici Studentské, která jsou v
současnosti v soukromém vlastnictví a na související zábor chodníku. Mgr. Záleská
se pokusí zjistit situaci na oddělení památkové péče či NPÚ. Předseda sdělil, že
poslední informace staré několik let hovořily o otevření bran areálu pro průchod od
ulice Studentské až do parku u bývalé střelnice.
d) KMČ již poněkolikáté diskutovala neutěšený stav budovy Palackého 20, kterou
její majitel již desetiletí nechává v havarijním stavu. V současnosti hrozí
zřícením věžička na střeše a stav celé nemovitosti je katastrofální. Velmi
apelujeme na oddělení památkové péče a celý stavební odbor, aby vůči majiteli
postupovaly maximálně přísně a docílily zajištění bezpečnosti kolemjdoucích i
obyvatel domu.
e) KMČ obdržela od odboru dopravy a DPMO řadu aktualizací jízdních řádů a novinek
v MHD.

VII. Úkoly
a) Oslovit SNO ve věci opravy fontánky v průchodu Edelmanovým palácem
b) S Ing. Kmoníčkovou projednat PD pro zrušení části chodníku před Kamenným
mlýnem, sloupky na tř. 17.listopadu a PD pro rekonstrukci komunikace mezi zadním
vchodem do MDO a hotelem Trinity.
c) Oslovit dopravní komisi a komisi informatiky s návrhem na značení vedoucí k
nejbližšímu parkovacímu automatu a možnost konečně platit za parkování posláním
SMS.

KMČ přeje všem občanům města Olomouce veselé vánoční
svátky a úspěšný a poklidný rok 2016.
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VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.20 hod. Příští jednání se bude konat tradičně v zasedací
místnosti č. 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10, a to 4. 1. 2016
od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.

V Olomouci dne 7. prosince 2015
Zapsala Martina Nováková
Zápis ověřil a schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz

-4-

