KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 1/2016
z jednání dne 4. ledna 2016

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Helcel, Chlupová, Kozík, Kutra, Pikal, Svetková, Vanečková,
Vanžurová
Omluveni: Majerová Zahradníková, Marková, Vysoudil, Záleská
Hosté:
zástupce MPO - pan Otevřel, zástupkyně PČR - pí Hradilová, předseda komise
informatiky - pan Čulík

II.

Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 4. 1. 2016 od 16.30 hod. v zasedací místnosti
č. 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10. 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 - 9
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
 Předseda komise sdělil členům, že podal návrhy na rozdělení odměn.
b) Parkování v centru města
Jednání KMČ navštívil předseda komise informatiky pan Čulík. Proběhla diskuze na
téma možnosti platby parkovného přes SMS a označení cesty k nejbližšímu
parkovacímu automatu. Komise informatiky považuje za vhodnější nástroj mobilní
aplikaci, která by umožnila platbu nejen parkovného, ale současně i poplatku za svoz
odpadu, za psy, aj. a v mezidobí řešení formou SMS nepovažuje za vhodné. V
diskuzi zazněly různé argumenty (ne každý má smartphone, SMS platba je o několik
korun dražší, ale u jízdenek v MHD vzrostl podíl SMS jízdenek na 50%, snadná
možnost prodloužení doby parkování, aj.) a komise prosí pana Čulíka o opětovné
projednání jejích návrhů v komisi. S tímto byla oslovena i Ing. Pospíšilová z odboru
dopravy - tajemnice dopravní komise.
c) Rekonstrukce 8. května (snad 2017)
Předseda komise se zúčastnil jednání ve věci rekonstrukce ulice 8. května, kde
prezentoval požadavky KMČ - přechod před ZŠ či pěší zónu alespoň v úseku od
ulice Opletalova po ulici Slovenská. Na zmíněném jednání byly vytipovány oblasti,
které ještě projektant bude v rámci přepracování PD upravovat (počet parkovacích
stání, otázka pěší zóny, mobiliář aj.). Komise po diskuzi doporučuje pěší zónu v
uvedeném úseku a doplnění ulice vhodným a funkčním mobiliářem (např. více
odpadkových košů).
d) Opravy komunikací v areálu KMČ č. 17
 Předseda projednal na odboru dopravy instalaci sloupků na obrubníky na tř.
17. listopadu v místě, kde KMČ financovala opravu chodníku a části
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e)

f)

g)

h)

V.

zeleného pásu, aby bylo zabráněno řidičům ve zkracování si cesty přes zelený
pás. - Bude realizováno odborem dopravy dle klimatických podmínek.
 Protože se část chodníku vedoucího k neexistujícímu přechodu před
restaurací U Kamenného mlýna nachází v MPR je třeba k jeho zrušení nechat
zpracovat PD. Komise na zrušení části chodníku trvá. - Odbor dopravy zajistí
PD až předseda projedná s Ing. Luňáčkem z OKR případnou koordinaci akce
s rekonstrukcí kolejového tělesa v úseku Tržnice - Okresní soud.
 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 převzal na majetkoprávním odboru podrobnou dokumentaci k místu se
vážící. Odbor dopravy po zajištění stanoviska oddělení památkové péče
zajistí PD, do níž komise bude chtít nahlédnout.
Palackého 20
Předseda upozornil na zchátralý stav budovy odbor stavební i oddělení památkové
péče. Bylo mu sděleno, že aktuálně není budova staticky narušena a že v ní probíhají
periodické kontroly odboru za přítomnosti statika. Dále byl ujištěn, že odbor využívá
veškerých zákonných prostředků, které má k dispozici.
Zamezení průjezdu tranzitní dopravy centrem
Ing. Motyčková sdělila, že proces stanovování dopravního značení probíhá, věc brzy
půjde k vyjádření dotčeným orgánům a, pokud vše dobře dopadne, značení snad v
dohledné době bude značení snad instalováno. Věc je ale značně komplikovaná
Horní a Dolní náměstí
Finální podobu dokumentu "Pihy na kráse" vypracovaného Ing. arch. Helcelem
předseda předá náměstkům Urbáškovi, Majorovi a vedoucí OVVI Bc. Horňákové.
Fontánka v průchodu Edelmanovým palácem
Předseda kontaktoval SNO, která má budovu ve správě a její zástupce mu sdělil, že o
opravu fontánky není ze strany SNO zájem a že na jejím místě Výstaviště Flora
instalovalo vkusné aranžmá, které bude snad sezónně měněno. KMČ tedy stahuje
požadavek na tuto investici.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 5 Rozhodnutí, která komise bere na vědomí.
b) Konference o budoucnosti MHD v Olomouci
Předseda se ve středu 9.12. zúčastnil zmíněné konference, kde prezentoval myšlenku
omezení počtu spojů či tonáže autobusů v přetíženém úseku (Tržnice -) Okresní soud
- Náměstí Hrdinů (alespoň v časných ranních a pozdních večerních hodinách), aby se
snížila dopravní zátěž k tomu nepříliš stavebně uzpůsobených komunikací, které jsou
v podstatě nepřetržitě na různých úsecích opravovány.
c) Setkání se členy KMČ nad plánovanými investicemi v roce 2016
Předseda, pí Svetková, pí Vanečková a Ing. arch. Helcel se jednání zúčastnili.
Vyslechli si informace o plánovaných investicích ve městě, přičemž v areálu komise
se plánují mnohé investice (např. třída 1.máje, mauzoleum v Bezručových sadech,
střecha radnice, ulice Pekární, aj.), i když přímo komisí navrhované investice
realizovány nebudou. V návaznosti na to se předseda zapojil do diskuze a požadoval
zpětnou vazbu na návrhy komise ze strany OKR či OI, aby komise mohla svá
doporučení v budoucích letech korigovat. Nebylo mu vyhověno s odkazem na to, že
vše je otázkou komunikace.
d) Setkání předsedů KMČ
Na předsedu komise se v minulosti obrátili někteří další předsedové i členové komise
č. 17 s žádostí o zpracování písemných návrhů pro radu města, v čem zlepšit
spolupráci magistrátu s komisemi a komisí s magistrátem, kteroužto snahu má v
programovém prohlášení i rada města. Na tomtéž se předseda a Ing. arch. Helcel
-2-

e)

f)

g)

domluvili s náměstkem Urbáškem. Předseda návrh dokumentu vytvoří a po
projednání s ostatními předsedy předloží radě města. Po diskuzi KMČ č. 17
doporučuje zapracovat minimálně následující body:
 zpětná vazba (na vyjádření komise - odbor majetkoprávní, na návrhy komise
do plánu investic - OI/OKR, aj.)
 vytvoření "sdíleného virtuálního prostoru/portálu" či jiné formy přístupu
všem členům KMČ k dokumentům/záležitostem aktuálně projednávaným
MmOl
 metodika nakládání s finančními prostředky (odměny, rozpočet KMČ)
 účast členů KMČ na projednávání PD a územně plánovací dokumentace
 účast KMČ na povolování záborů komunikací ("A stojany", předzahrádky)
 využití členů komise při kontrolách kvality odvedených prací a hlášení vad
 stanovení přesných hranic mezi KMČ, vytvoření interaktivní mapy města
"A stojany"
Komise každý rok obdrží velké množství povolení záborů chodníků ve prospěch
těchto drobných reklam. Oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
přislíbilo, že v pro vozíčkáře, osoby se sníženou pohyblivostí a rodiče s kočárky
těžko zdolatelných ulicích, kde je chodník úzký (a chodník není v rovině s
vozovkou), bude snaha o vymýcení těchto balastních a z pohledu komise naprosto
redundantních prvků. Zatím se toto dařilo úspěšně jen v ulici Riegrova. KMČ velmi
prosí, zda by bylo možné jí dávat tyto záležitosti k vyjádření, případně, zda by
bylo možné nově přistoupit k "nulové toleranci" těchto prvků i minimálně v
ulici Lafayettova, Pavelčákova, Kateřinská, Ostružnická, Ztracená, 8.května a
na tř. 1. máje.
Dále považujeme za nutné důsledně povolovat tyto prvky jen tam, kde je
minimálně 1,2 či raději 1,5 metru průchodu zachováno (což mnohde znamená
absolutní nemožnost tyto reklamy povolit).
MPO žádáme o důslednou kontrolu toho, zda provozovny mají zábory
povoleny.
Žádost SMOL/ 264350/2015/OMAJ/MRPD/Jir
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko ve věci koupě části pozemku parc. č.
451/27 a st. 2471 o celkové výměře cca 3100 m2 v areálu SK Sigma Olomouc od této
společnosti - areál nového dopravního hřiště SEMAFOR.
KMČ souhlasí.
pro - 9
proti - 0
zdržel se - 0
Žádost SMOL/ 273956/2015/OMAJ/MRPD/Skl
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko ve věci udělení souhlasu s umístěním
poštovních odkladných schránek (pro pošťáky, nikoli občany) na pozemcích SMOL dvakrát 1 m2 - u budovy SPEA a v ulici Sokolská.
KMČ s žádostí nesouhlasí z důvodu, že
 v ulici Sokolská je příliš úzký chodník a bylo by vhodnější schránku
instalovat na některou z budov, o čemž by ČP měla jednat s jejich
majiteli;
 na ulici Legionářská nepovažujeme za vhodné umístění do udržovaného
zeleného pásu a doporučujeme instalaci např. poblíž zastávky MHD u
Teplotechny.
Obecně nerozumí KMČ tomu, proč ČP nežádá o úplatný nájem pozemků, který
nám přijde vhodnější. Současně přikládáme v této věci velkou váhu stanovisku
oddělení památkové péče a odboru životního prostředí.
pro - 9
proti - 0
zdržel se - 0
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VI.

Různé, diskuze
a) KMČ považuje za velmi vhodné, aby její zástupci byli přítomni projednávání
územních studií/PD, a to např. Kollárovo nám., nám. Republiky, Křížkovského,
Wurmova, třída Svobody.
b) KMČ obdržela stížnost občanů na dva kmeny zaklíněné v korytu Mlýnského potoka
poblíž ulice Dobrovského. Ing. arch. Helcel věc prověří na místě samém a případně
kontaktuje Povodí Moravy.
c) Ing. arch. Helcel upozornil na neutěšený stav Terezské brány - opadává malba,
místy i omítka v průchodu, a to pravděpodobně vlivem vlhkosti prosakující
zeminou shora. Také je průchod nevzhledný - léta neodstraňované pavoučí sítě,
zápach moči, graffiti.
 TSMO by mělo památku průběžně udržovat
 práce, které jsou v záruce je třeba reklamovat u zhotovitele
 doporučujeme zvážit možnost doplnění většího množství svodů vlhkosti
 v nočních hodinách kontrola MPO.

VII. Úkoly
a) BC. Pikal zajistí samolepku "Komise městské části č. 17 - Olomouc střed" na
vývěsku na Dolním nám.
b) Předseda prověří u Bc. Horňákové situaci ohledně uzamykatelné skříňky komise v
suterénu budovy Hynaisova 10.
VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.45 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 1. 2. 2016
od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.

V Olomouci dne 4. ledna 2016

Zapsal a zápis ověřil a schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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