KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 3/2016
z jednání dne 7. března 2016

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Helcel, Chlupová, Kutra, Majerová Zahradníková, Pikal, Svetková,
Vanečková, Vanžurová, Vysoudil, Záleská
Omluveni: Kozík, Marková
Hosté:
zástupce MPO - Otevřel, veřejnost - Nováková

II.

Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 7. 3. 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 - 11
proti - 0
zdržel se - 0

IV.

Organizační záležitosti
a)
Předseda absolvoval setkání s ostatními předsedy komisí. Po diskuzi byl jimi
připravený materiál s návrhy na zlepšení spolupráce MmOl a komisí finalizován a
byl doplněn nový bod - možnost využít finance určené pro komisi na financování PD
akcí KMČ požadovaných. Čtyři pověření předsedové komisí jednali o materiálu s
náměstkem Urbáškem a Bc. Horňákovou. Některé návrhy byly přijaty bez
připomínek a bude se na nich ihned pracovat, jiné bude třeba projednat za účasti
vedoucích odborů.
b)
V současnosti probíhá finalizace mapy hranic KMČ. Sporné hranice naší KMČ
budou projednány na konci příštího jednání.
c)
Předseda provedl test aplikace ZmapujTo.cz, která MmOl uvádí jako spolupracující
subjekt. Jím zaslaný podnět na opravu chodníku byl zaevidován a aplikace potvrdila,
že odešel tajemníkovi MmOl. Předseda prověří na MmOl, jak proces funguje.
d)
Skříňka pro naši KMČ v budově Hynaisova 10 bude již brzy zakoupena a
instalována.
e)
Bc. Horňáková informovala KMČ, že z důvodu nezájmu většiny KMČ nebude
zakoupena přenosná aparatura. OVVI případně komisím pomůže zajistit ozvučení
akcí ad hoc.

V.

Otevřené body
a)
Mimořádné prostředky na opravy komunikací v roce 2016
V letošním roce byl navýšen celkový rozpočet KMČ určený na rekonstrukce
komunikací o 2,7 mil. Kč. Komise mohou navrhovat každá jednu akci, nejpozději
do konce března. Proběhla podrobná diskuze, z níž vyplynulo, že priorita naší
komise - obnova chodníku mezi zadním vchodem do MDO a Hotelem Trinity
bude naší komisí navržena pouze tehdy, bude-li mít naději na realizaci v tomto
roce. Jako alternativy naše KMČ navrhuje:
 předlažba a vyrovnání chodníku před domy Tylova 4-6 a související
-1-



b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

VI.

předlažba chodníku na třídě Svobody, a to některého z úseků - před domy
třída Svobody 2,4,6, před poliklinikou nebo v úseku od nového přechodu k
Šantovce po křížení s Aksamitovou (podél autobusového nádraží na Tržnici)
KMČ pověřila předsedu konzultací variant na OD, jejich naceněním ve
spolupráci s TSMO a odesláním finálního požadavku.
Další návrhy na akce financované KMČ
 osvětlení přechodu u Teplotechny - PD, realizace, - předseda prověří, kdy se
plánuje výstavba kruhového objezdu
 odstranění graffiti z městem vlastněných budov
 odstranění zhupu ve vozovce - Legionářská u DPMO
 instalace odpadkového koše v ulici Univerzitní
 PD na chodník mezi MDO a Trinity - nebude-li placena OD
 dětský den
 oprava Terezské brány - PD - Ing. arch. Helcel prověří u Ing. Kociánové na OI
 betonové či jiné odolné sloupky tř. 17. listopadu při výjezdu z parkoviště před
PdF UP
Vodácký kanál
Předseda prověřil situaci u zástupce "vodáků". Pan Knebel sdělil, že cca 15.3. bude
hotová DUR, ozve se nám pak a domluvíme se na představení projektu na jednání
KMČ.
"A stojany" a předzahrádky
Čekáme na reakci Ing. Fazekaše a sdělení, kdo kontroluje dodržení podmínek
rozhodnutí - instalaci předzahrádek a A stojanů a komu lze zjištěné rozpory hlásit.
Předběžně vypadá reálně možnost zapojit KMČ do procesu schvalování
předzahrádek; obtížnější to bude u A stojanů.
Letní kino
Předseda KMČ obdržel pochvalu obyvatel blízkých domů určenou současnému
provozovateli Hobliny, panu Krátkému. Předseda bude jedním z členů komise, která
vybere budoucího nájemce celého prostoru letního kina.
8. května
Rekonstrukce ulice byla řešena na komisi architektury. Předseda vyžádá zápis.
Názvy zastávek
OD inicioval u jednotlivých KMČ, aby se zamyslely již nyní nad tím, zda některé
zastávky MHD nepřejmenovat. KMČ v této věci oslovila občany na facebookových
stránkách.
Členové komise po diskuzi doporučují zastávku Envelopa nepřejmenovávat na
Právnická fakulta - je to historicky zažitý a originální název, není důvod ho
měnit.
Obecně KMČ u názvů zastávek doporučuje preferovat místní, zažité názvy.
Horní a Dolní náměstí
Předseda předal náměstkům Majorovi a Urbáškovi a Bc. Horňákové materiál o
Horním a Dolním náměstí Bc. Horňáková rozeslala TSMO, odborům MmOl aj.
Prozatímní reakce:
 TSMO + odbor životního prostředí zajistí čistotu v okolí odpadkových košů
 oddělení kultury si pohlídá finální rozmístění prvků na Vánočních trzích,
bude se řešit již v červnu - KMČ prosí, aby byla přizvána, KMČ rovněž
obdržela informaci o tom, že byly podány stížnosti na hluk z chladícího
zařízení kluziště a porušení ochranných zón památek

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 23 Rozhodnutí a 1 Vyjádření k přechodné úpravě
provozu na pozemních komunikacích, jež komise bere na vědomí.
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b)

c)

d)

Dodržování rychlosti v pěší zóně
Komise apeluje na MPO, aby začala provádět měření rychlosti v pěších zónách
v centru města. KMČ dále považuje za podstatné upozornit občany důrazně na to,
že maximální povolená rychlost v pěších zónách je 20 km/hod, a to např.
prostřednictvím Olomouckých listů.
pro - 11
proti - 0
zdržel se - 0
Žádost č.j. SMOL/037200/2016/OMAJ/MRPD/Lex
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 94/40 o výměře 340 m2 společnosti
SAMOHÝL MOTOR a.s.
KMČ nesouhlasí z důvodu zachování zeleně. Přikládáme důležitost stanovisku
OŽP.
pro - 10
proti - 0
zdržel se - 1 (Záleská)
Žádost č.j. SMOL/037590/2016/OMAJ/MRPD/Lex
Žádost o prodej pozemku parc. č. 125/7 o výměře 26m2 manželům Fibingerovým za
účelem rekreačního posezení. Žadatelé jsou spoluvlastníky přilehlého bytového
domu.
KMČ v mezidobí hlasovala per rollam o návrhu doporučit prodej - nepřijato usnesení
pro - 5
proti - 4
zdržel se - 4
Na jednání komise věc diskutovala a dospěla k závěru, že prodej nedoporučuje.
Navrhujeme dát pozemek do pronájmu/pachtu na "zkušební dobu" několika let
a poté případně uvažovat o prodeji, až bude zřejmé, jaký přesně záměr mají
žadatelé. Současně pokládáme za vhodné dotázat se dalších spoluvlastníků
přilehlých domů, zda o pronájem nemají zájem rovněž.
pro - 9
proti - 1 (Pikal)
zdržel se - 1 (Chlupová)

e)

Rekonstrukce Sochorových kasáren
Studio Ječmen informovalo komisi o 1. etapě rekonstrukce areálu mezi ulicemi
Šantova a Wittgensteinova a požádalo ji o vyjádření se k žádosti o souhlas se stavbou
na pozemcích města a k záměru v budoucnu městu darovat část náměstí/pozemky
pod nově vzniklým náměstím (veřejným prostranstvím).
KMČ po diskuzi preferuje, aby v budoucnu vlastnil celou plochu náměstí 1
vlastník, ideálně SmOl. S účelovou komunikací přes náměstí souhlasíme pouze,
bude-li skutečně využívána jen vozidly IZS apod.

f)

Revitalizace Kasemat
Komisi informoval Ing. arch. Pavel Pospíšil o plánované rekonstrukci kasemat
("vodních kasáren") při ulici Mlýnská, v jejímž rámci bude vyřešeno zatékání a
rovněž dojde ke zpřístupnění valu a otevření kavárny na něm.
KMČ bere na vědomí předložené plány a dohodu investora s OD ohledně úpravy
provozu v ulici Mlýnská během rekonstrukce s tím, že prosí o zaslání časového
harmonogramu akce a dále KMČ žádá, aby v místě, kde bude zúžení na cca
1,5m, byla alespoň instalována dopravní značka Cyklisto, sesedni z kola nebo
raději toto místo bylo přeci jen zúženo o něco méně. Ulici Mlýnská v úseku od
Kamenného mlýna po průchod na třídu Svobody totiž hojně využívají cyklisté, hrozí
srážka s chodci.

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. Čekáme na vyjádření OD.
b) Komise obdržela dopis od Festa Musicale Olomouc. Naše KMČ s ohledem na to, že
jí přísluší areál centra města, považuje současný počet vystoupení v jejím areálu za
zcela dostačující a jako vhodná místa pro vystoupení sborů navrhuje např. Michalské
schody či nádvoří radnice.
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c)
d)
e)

Komise obdržela informaci o tom, že bude za cca 1-2 mil. Kč modernizováno dětské
hřiště v Čechových sadech.
KMČ obdržela informaci o výluce na ulici Wolkerova po dobu rekonstrukce
tramvajové trati.
Rekonstrukce Michalských schodů s největší pravděpodobností proběhne v roce
2017.

VIII. Úkoly
a) Bc. Pikal zajistí samolepku "Komise městské části č. 17 - Olomouc střed" na
vývěsku na Dolním nám. a její podobu bude konzultovat na MmOl.
b) Předseda zjistí, kdo na OD se vyjadřuje za vlastníka komunikace - město Olomouc k
umístění předzahrádek a A stojanů.
c) Předseda oslovil odbor dopravy ohledně povolení k vjezdu do pěších zón v centru
města a parkovacích karet. Čekáme na vyjádření OD.
d) Předseda na OŽP prověřil, zda v centru budou umístěny sběrné nádoby na
elektroodpad a kov. Čekáme na vyjádření OŽP.
IX.

Ukončení
Předseda ukončil jednání v 19.00 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. 4. 2016
od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.
V Olomouci dne 7. března 2016

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