KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 2/2016
z jednání dne 1. února 2016

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Helcel, Chlupová, Kozík, Kutra, Marková, Pikal, Svetková,
Vanečková, Vanžurová
Omluveni: Majerová Zahradníková, Vysoudil, Záleská
Hosté:
dvě zástupkyně MPO, předseda komise informatiky Čulík, veřejnost Nováková, Nepejchal

II.

Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 1. 2. 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 - 10
proti - 0
zdržel se - 0

IV.

Organizační záležitosti
a)
V lednu proběhlo setkání předsedů KMČ s vedením města. Z podnětu naší komise na
ně Mgr. Černohouz připravil deset bodů, které předsedové komisí považují za
podstatné, aby spolupráce komisí a magistrátu byla efektivnější. Materiál ještě bude
mezi předsedy podrobně diskutován a pak předán náměstku primátora Urbáškovi.
b)
Jako první výstup v reakci na zmíněný materiál předsedové KMČ od Bc. Horňákové
obdrželi informace o tom, kolik mají prostředků na které své aktivity a v jaké výši je
mohou za co utratit. K navýšení prostředků došlo v oblasti rekonstrukcí komunikací,
což naše komise vítá především. Podstatné je, aby komise nejpozději na svém
dubnovém jednání odsouhlasila plán čerpání prostředků. Proto si členové komise na
příští jednání promyslí, za co by finance na opravy, ale i na další aktivity v roce
2016 rádi vynaložili. Zatím zazněly návrhy:
 oprava/nasvícení přechodu pro chodce u Teplotechny,
 dětský den/akce na dopravním hřišti,
 možnost vydání manuálu pro občany města, kde a s kým co vyřídit,
 opravy nevzhledných fasád a jiných prvků městských domů a památek
(Terezská brána).
c) Bc. Horňáková zaslala informaci o tom, jak lze čerpat prostředky na vydávání
neperiodických publikací. O této aktivitě však zatím naše KMČ neuvažuje.
d) KMČ byly osloveny Bc. Horňákovou s dotazem jestli považují za vhodné zakoupit
centrálně pro potřeby všech komisí přenosné zařízení k ozvučení akcí komisí
pořádaných. Naše komise takové akce nepořádá. Pořádala-li by je, využila by
možnosti zapůjčit si aparaturu bez profesionálního zvukaře.
e) Komise se rozhodla letošní setkání s jubilanty uskutečnit co nejblíže Dni matek.
Předseda osloví pí Romanovskou.
f) Komise na facebookových stránkách zkusí spustit ankety - název zastávky Envelopa
x Právnická fakulta a rozpoutat diskuzi o tématu názvů zastávek vůbec + do čeho by
si občané centra přáli od naší komise drobně zainvestovat.
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V.

Otevřené body
a) Parkování v centru města
Jednání KMČ navštívil předseda komise informatiky pan Čulík, který přišel komisi
informovat o názorech komise informatiky na témata projednaná na minulém jednání
- především možnosti platby parkovného přes SMS. 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. Momentálně se vytipovávají jednoduché poplatky, na kterých
by se provedl testovací provoz aplikace.
Předseda kontaktoval Ing. Pospíšilovou z odboru dopravy, která zařadí tento návrh a
návrh na označení cesty k nejbližšímu parkovacímu automatu (např. nasprejované
modré šipky na obrubnících na příští jednání komise dopravní.
b) Chodník mezi MDO a Trinity
Prozatím vypadá situace tak, že by v letošním roce mohla být zpracována PD a v
roce 2017 akce realizována. Předseda předá odboru dopravy materiály z odboru
majetkoprávního. Ve věci již došlo k předběžné dohodě s oddělením památkové péče
- betonová dlažba 20x20.
Ing. arch. Helcel jednal na OD o možnostech řešení příjezdu k parkovištím. Toto
bude projednáno s jejich vlastníkem. Vjezdů by mělo být méně a měly by být
odlišeny provedením dlažby - žulová kostka. Bude se řešit výšková úroveň chodníku
v místě vjezdů.
c) Podnět občanů
Ing. arch. Helcel oslovil Povodí Moravy na základě podnětu občanů ve věci
drobných kmenů zaklíněných v Mlýnském potoce. Toto nás informovalo, že
odstranění kmenů zaklíněných u mostních konstrukcí řeší vlastník mostu - zde
magistrát a podnět mu předalo.
d) Vodácký kanál
Oddíl kanoistiky již dříve obdržel z města příspěvek na zpracování PD pro územní
řízení. Tu by měl dodat nejpozději 30.6.2016. Město současně v letošním rozpočtu
dle informace od Ing. arch. Helcela má vyhrazenu částku na PD k alternativě balvanitý skluz. Předseda prověří vývoj věci u zástupců vodáckého klubu.
e) Parkovací karty a povolení k vjezdu - pěší zóny v centru
Komise již před časem věc řešila a volala po transparentním stanovení jasných
podmínek. O vyjádření žádáme odbor dopravy. (Jak se přidělují parkovací karty a
povolení rezidentům, úředníkům, taxikářům? Na základě čeho se karty a povolení
přidělují? Statistika za rok 2015).

VI.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 29 Rozhodnutí a 3 Dohody o povolení zvláštního
užívání zeleně, jež komise bere na vědomí.
b) "A stojany" a předzahrádky
V návaznosti na diskuzi na minulém jednání a na skutečnost, že komise obdržela
povolení dalších záborů pro A stojany v ulici Riegrova tato otázka byla diskutována
opětovně.
Předseda se dotáže Ing. Fazekaše, kdo je pověřen kontrolou dodržování podmínek
Rozhodnutí ve věci uvedených prvků (sjezdy před a za zahrádkou umístěnou na
chodníku pro kočárky a invalidy, dodržení šířky nezabrané komunikace apod.)
KMČ dlouhodobě usiluje o to, aby si OD před vydáním svého stanoviska za
vlastníka komunikace vyžádal podpůrné vyjádření KMČ. Na základě něj by pak
mohlo být vydáno negativní stanovisko OD, což by umožnilo oddělení státní správy
na úseku pozemních komunikací zábor nepovolit.
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c)

Názvy zastávek
OD inicioval u jednotlivých KMČ, aby se zamyslely již nyní nad tím, zda některé
zastávky MHD nepřejmenovat. Členové si připraví podněty na další jednání. (např.
Neředín - točna místo Neředín - krematorium)

VII. Různé, diskuze
a) KMČ je pro vytvoření nového přechodu pro chodce na ulici Wellnerova mezi
NAMIRO a Ušatým domem. V současnosti je zde přecházení přes 2 odbočovací
pruhy nebezpečné.
b) 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.
c) V letošním roce by měla proběhnout rekonstrukce Michalských schodů.
d) Pikal navrhl v budoucnosti vyzkoušet hlasování o některých žádostech
prostřednictvím e-mailu per rollam.
e) KMČ obdržela informaci o tom, že se ve městě budou umisťovat nové nádoby na
elektroodpad a kov. Předseda zjistí více. Rádi bychom je měli např. na Kollárově
nám. či ulici Aksamitova. Je nám známo, že drobné elektrospotřebiče lze v centru
uložit do nádoby např. na PřF UP - třída 17.listopad 12.
f) Několik členů komise se zúčastnilo jednání o strategickém plánu města Olomouce
pro léta 2017 - 2023. Byly prezentovány výsledky sociologických průzkumů o tom,
co Olomoučané vnímají jako hlavní aspekty města Olomouce. Série diskuzí bude
pokračovat.
VIII. 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.
c) Předseda předá náměstkům Majorovi a Urbáškovi a Bc. Horňáková materiál o
Horním a Dolním náměstí.
d) Přidat podněty na facebookovou stránku
e) Připravit si návrhy na čerpání rozpočtu KMČ vyhrazeného.
f) Předseda u "vodáků" prověří vývoj ve věci vodáckého kanálu
g) Předseda osloví odbor dopravy ohledně povolení k vjezdu do pěších zón v centru
města a parkovacích karet. Vyžádá statistiku
h) Předseda na OŽP prověří, zda v centru budou umístěny sběrné nádoby na
elektroodpad a kov.
IX.

Ukončení
Předseda ukončil jednání v 19.10 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 7. 3. 2016
od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.
V Olomouci dne 1. února 2016

Zapsala Martina Nováková
zápis ověřil a schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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