KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 7/2016
z jednání dne 11. července 2016

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Helcel, Kozík, Kutra, Pikal, Svetková, Vanečková, Vanžurová
Omluveni: Chlupová, Majerová Zahradníková, Marková, Vysoudil, Záleská
Hosté:
zástupce OKR - Ing. Luňáček, studio Ječmen - Ing. arch. Blažek, zástupce
MPO - Otevřel, veřejnost - Nováková,

II.

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

IV.

Organizační záležitosti
a)
Bc. Horňáková vyzvala KMČ ke sdělení informací o stavu a využití vitrín pro
potřeby KMČ. Předseda ji informuje.
b)
KMČ souhlasí s příspěvkem na organizaci dětského dne NBO - zvukař, ceny.

V.

Otevřené body
a) Chodník mezi hotelem Trinity a zadním vchodem do MDO
Předseda se zúčastnil jednání, kde bylo domluveno - pěší zóna v dohledné době v
ulici nebude (podmínka chodníku v rovině s vozovkou), zůstanou 4 sjezdy, o 12 cm
zvýšený chodník, zaoblené obruby ve sjezdech, sjezdy v žulové kostce, chodník
dlažba 20x20, sloupky být dle památkářů nesmí. Do konce r. 2016 bude vydáno
stavební povolení, předpokládaný rozpočet cca 0,5 - 1 mil. Kč. Komise zařadí do
"soutěže o 2,7 mil." pro KMČ v roce 2017. Jinak zřejmě bude hradit OSMK.
b)

Projednání záležitostí s Ing. Luňáčkem (OKR)
 těžká nákladní doprava v centru - Ing. Luňáček sdělil, že původně
plánované 2 zóny (nad 6 t v centru, nad 12 t v dalších částech města) narazily
na negativní připomínky ze strany obce Křelov a dalších subjektů. Nyní
připravena varianta jedné zákazové zóny pouze v centru nad 6 t formou
opatření obecné povahy. V srpnu jde na vyjádření dotčeným orgánům, v září
snad realizace přes stavební úřad.
 kruhová křižovatka Legionářská - Investice je společná s Olomouckým
krajem. Zatím se nachází ve fázi dokumentace pro stavební řízení, o něž se
ještě nezažádalo, a je v gesci OI. Doba realizace nejasná.
 přechod u Teplotechny- Ing. Luňáček souhlasí s potřebou nasvítit tento
přechod dle norem. OKR má vytipovaných cca 40 přechodů na území města,
které tuto úpravu vyžadují. S ohledem na nákladnost se bude řešit postupně
dle priority. Případné provizorní nasvícení má KMČ řešit s OSMK. KMČ
navrhne realizaci nasvícení přechodu do plánu investic 2017.
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Horní a Dolní nám. - Předseda s Ing. arch. Helcelem se zúčastnili jednání
ohledně podoby Vánočních trhů s jejich organizátory. Příští rok nebude
kluziště vůbec - negativní stanovisko ministerstva kultury. Dle doporučení
OKR Ing. arch. Helcel osloví Ing. arch. Růžičkovou z OKR s připomínkami
komise k parkování aut prodejců, rozmístění nádob na odpad a mobilních
toalet, zásahům osvětlení a výzdoby do korun stromů, apod.
přechod Sokolská - Ing. Kmoníčková z OSMK sdělila, že proběhne
předlažba a bezbariérová úprava chodníku u kina Metropol a vznikne místo
určené pro přecházení, přechod není možný - památkáři nepřipustí zúžení
vozovky na polovinu ani středový ostrůvek. PD bezbariérových úprav (trasa
N) v lokalitě Sokolská - Zámečnická není k dispozici, NIPI má řešit s OKR
zpracování studie celé lokality. Ing. Luňáček sdělil, že PD lokality má
aktualizovat OSMK či OI. Předseda na OSMK prověří další vývoj.
Křivá - KMČ žádá OKR o zpracování investiční studie a dá požadavek na
zpracování PD do plánu investic na příští rok
Wellnerova přechod - dle OKR by přechod musel být dále od křižovatky a
lidé by si u "ušáku" cestu stejně zkracovali, současné řešení (místo pro
přecházení) považuje OKR za vyhovující
rozmístění stojanů na kola - OKR koncepci neřeší, KMČ se obrátí na
koordinátora cyklodopravy Ing. Loserta

c)

Žádost č.j. SMOL/104310/2016/OMAJ/MR/Zvo
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 132/1 o výměře 80 m2 v ulici Šantova
společnosti Sochorova stavební s.r.o. za účelem zbudování sjezdu do budoucích
podzemních garáží obytného souboru Šantova.
Jednání navštívil Ing. arch. Blažek (architekt akce), aby vysvětlil situaci. Původně
plánovaná místa sjezdů bylo třeba změnit.
Vznikne nové dlážděné náměstí se stromy, na něm dočasná komunikace pro výjezd
vozidel z areálu (původně jen pro vozidla IZS), vnitroblok se zelení, "službami" a
vnitroareálovou komunikací. Rozsah žádosti po konzultaci s OKR upraven na 60m2.
V areálu vzniknou nová parkovací stání pro veřejnost, a to jak na komunikaci, tak v
parkovacím domě, což KMČ vítá a věří, že to přispěje k vylepšení situace s
parkování v lokalitě Šantova.
Pro přijetí usnesení je třeba 7 hlasů z 12 členů komise, ale většina přítomných členů
KMČ souhlasí s prodejem a podmiňuje souhlas kladným vyjádřením OŽP.
pro - 6
proti - 1 (Helcel)
zdržel se - 0

d)

Tylova
Předseda se zúčastnil jednání. Projektant zpracoval kompromisní variantu 2A
(podélné stání - 5 míst pro rezidenty večer, 4 vč. 1 pro dodávku přes den, široký
chodník, oprava VO, úprava zeleně aj.). KMČ tuto variantu považuje za
nejvhodnější.
pro - 7
proti - 0
zdržel se - 0
Odhadované náklady cca 900 tis. Kč. RMO dříve odsouhlasila cca polovinu. RMO
rozhodne, zda se nalezne zbytek prostředků, či letos KMČ realizuje opravu chodníku
Aksamitova v odsouhlasené výši prostředků a Tylova se odloží na příští rok.

e)

Průchody/schody z Bezručových sadů
Pan Kozík ověří vývoj na OMAJ/OI.

f)

SMS platby parkovného
Předseda se zúčastnil jednání komise informatiky, která RMO doporučuje zavést
platby parkovného i dalších poplatků formou SMS a mobilní aplikace.
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VI.

g)

Univerzitní - propad vozovky
Bylo v plánu TSMO na červen, ale zatím nerealizováno. KMČ ověří na OSMK a
TSMO, kdy oprava proběhne.

h)

Vysazení lípy do zeleného pásu
KMČ žádá OŽP o osazení zeleného pásu při zrušeném přechodu na třídě Svobody
naproti Kamennému mlýnu lípou jako pokračováním ve stromořadí. Doporučujeme
zvážit výsadbu stromů též na druhé straně ulice - u Kamenného mlýna. KMČ je
ochotna finančně participovat na realizaci.

i)

Opravy komunikací - Palackého/Legionářská
Pan Kutra upozornil na
 rozsáhlou lagunu na přechodu před sídlem DPMO (loni proběhla oprava třeba reklamovat),
 propadený chodník tamtéž a za rohem na ul. Palackého,
 dosud neopravený propadený překop před lékárnou (KMČ upozorňovala již
loni),
 kanály na ul. Palackého (KMČ upozorňovala již dříve).
Pan Kutra vytvoří fotodokumentaci a bude předáno na OSMK.

j)

Terezská brána
Ing. arch. Helcel ověří na OMAJ situaci (zpracování znaleckého posudku na
zatékání).

Nové záležitosti
a)

Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 26 Rozhodnutí, jež komise bere na vědomí.

b)

Žádost č.j. SMOL/132974/2016/OMAJ/MR/Cih
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 79/5 o výměře 463m2 při ulici Studentská
společnosti Teplotechna Olomouc, inženýring spol. s r.o. za účelem vybudování více
vyhrazených parkovacích stání pro tam usídlené firmy.
KMČ i s ohledem na negativní vyjádření OKR nedoporučuje snižovat počet
parkovacích stání v centru pro veřejnost na úkor vyhrazených stání. Záměr žadatele
je navíc v rozporu s platnou zaevidovanou studií Olomouc - Studentská ulice (má se
jednat o veřejnou plochu se zelení)
pro - 7
proti - 0
zdržel se - 0

c)

Žádost č.j. SMOL/141342/2016/OMAJ/MR/Sac
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 116/124 o výměře 2x2m v ul. Mlýnská za
účelem vybudování trvalé stavby - zvedací plošiny či výtahu pro zásobování a
potřebu vodních kasáren.
KMČ nedoporučuje - z žádosti neplyne, že by to mělo být kvůli bezbariérovému
přístupu. Současně neznáme podobu plánované stavby a upozorňujeme na možné
nebezpečí v podobě zúžení cyklotrasy č. 5 - Jantarové stezky.
pro - 7
proti - 0
zdržel se - 0

VII. Různé, diskuze
a) TSMO zaslaly plán prací na červenec - seče, opravy veřejného osvětlení.
b) Do 30.10.2016 bude uzavřena lávka mezi tř. Jiřího z Poděbrad a nábř. Přemyslovců z
důvodu opravy.
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c)

Předseda komise se zúčastní 27.7.2016 jednání komise pro architekturu ve věci DUR
Vodácký kanál a studie dílčí revitalizace Palachova náměstí.

VIII. Úkoly
a) Bc. Pikal zajistí samolepku "Komise městské části č. 17 - Olomouc střed" na
vývěsku na Dolním nám.
IX.

Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.50 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 8. 8. 2016
od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.
V Olomouci dne 11. července 2016
Zapsala Martina Nováková
Zápis ověřil a schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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