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

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Helcel, Chlupová, Kozík, Kutra, Marková, Nepejchal, Svetková,
Vanečková, Vanžurová, Vysoudil
Omluveni: Majerová Zahradníková, Záleská
Hosté:
p. Ilgner - za Kulturní Olomouc, PhDr. Šíp - za OVVI, p. Kaštil - předseda
KMČ č. 11, zástupci MPO - Brokešová, Stanislav, veřejnost - Nováková

II.

Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 7. 11. 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) Bc. Horňáková oslovila komisi s dotazem, co komise plánuje se zbývajícími
prostředky na služby. KMČ téma diskutovala a rozhodla se, že uvolní:
 cca 60 tis. Kč - rekonstrukce chodníku Kollárovo nám. - již probíhá realizace
 cca 50 tis. Kč - oprava vpusti na ul. 8. května mezi Pantaloonem a SPEA
 cca 30 tis. Kč - odpadkové koše v parčíku pod Dómem
 případný zůstatek - opravy/nátěry fasád domů v centru města
b) 7.12. se bude konat setkání předsedů komisí městských částí.
c) 5.10. se jednalo o hranicích KMČ. Nově patří k naší KMČ jen sudá čísla domů na ul.
Dobrovského. Naopak sem patří celá ul. Komenského, celé Smetanovy a Čechovy
sady a došlo k vyjasnění hranic v oblasti Palackého - Krapkova.
d) Příští jednání bude výjezdní, předseda rezervuje prostory a sdělí členům místo konání.
e) KMČ se usnesla na termínech jednání v příštím roce. 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., v úterý!
2.5. (příp. 15.5.), 5.6., 10.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11. a 4.12.

V.

Otevřené body - vývoj
a) Zpětná vazba OMAJ
Majetkoprávní odbor informoval KMČ o rozhodnutích ZMO a RMO ve věcech, u
kterých KMČ zasílala svá stanoviska:
 ZMO vyhovělo žádosti UPOL - prodej pozemku před Pedagogickou fakultou
na Žižkově nám. (KMČ byla proti)
 Žádost České pošty - instalace výběrových schránek - v souladu se
stanoviskem naší komise v centru Olomouce nebudou - nevhodné umístění
b)

Fasády - antigraffiti nátěr
Bc. Horňáková přislíbila dodat mapu areálu KMČ s vyznačením nemovitostí ve
vlastnictví SmOl. Čekáme na ni.
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Předseda oslovil SNO s požadavkem na vytipování vhodných nemovitostí ve
vlastnictví SmOl. Ředitel SNO Ing. Zelenka poslal návrhy fasád k opravě a předseda
místa navštívil s následujícím doporučením:
 U Hradeb 2 (ze strany 8.května) - fasáda je spíše jen nevzhledná (špinavá)
 Horní nám. 23 (ze strany Divadelní) - opravdu ohavně posprejováno ve
velkém rozsahu. Vyžádá si hodně financí a bude jistě časově náročné. KMČ
zařadí na příští rok
 Barvířská 1 (ze strany Barvířská) - spíše drobné lokální nápisy
 Školní 1 a 2 (v podloubí) - oprava se nejeví jako nutná
Předseda navíc navrhuje k opravě fasádu významně posprejovaného domu ve
Smetanových sadech poblíž Restaurace Fontána (ve správě VFO). KMČ po
shlédnutí fotografií souhlasí. Předseda osloví památkáře s dotazem na možnost
realizace v příštím roce. Ing. arch. Helcel upozornil na to, že je budova rovněž
významně podmáčená.
c)

Projednání záležitostí s VFO (Ing. Svačinka)
 Předseda jednal s Ing. Svačinkou v parčíku pod Dómem a na podkladu
doporučení OŽP, sdělení možností VFO a na základě informace od VFO
stran projektu parčíku byl dohodnut konkrétní typ instalovaných košů (tmavě
zelené, kovové) a jejich konkrétní umístění. KMČ souhlasí s investicí ve výši
cca 30 tis. Kč s tím, že předseda na OŽP projedná, aby koše včetně instalace
u VFO objednalo OŽP. V příštím roce KMČ hodlá v parčíku přispět na
instalaci laviček a opravu nefunkčních svítidel.
 Ing. Svačinka sdělil, že rozpadající se chodníčky z kamenné dlažby v parcích
byly u zhotovitele reklamovány a opravy průběžně probíhají.
 V roce 2017 VFO plánuje opravu chodníku při MŠ v Bezručových sadech
(Aksamitova).

d) Odpovědi z OSMK
 Oprava překopu na ul. Palackého již proběhla.
 Vozovka před DPMO na ul. Legionářská bude opravena příští rok spolu s
opravou kusé koleje.
 KMČ financovaná oprava vpusti na ul. 8. května - po projednání s OSMK a
DPMO zjištěno, že bude třeba zaplatit cca 50 tis. Kč namísto očekávaných 20
tis. Kč - KMČ i tak opravu zafinancuje, aby se stihla letos spolu s
výměnou výhybky.
e) Odpovědi z OŽP
 Výsadbu lip na tř. Svobody řeší Ing. Labounková.
 V roce 2016 proběhlo sečení pruhu zeleně podél vlnitého plotu mezi areálem
Lokomotiva a Korunní pevnůstkou jedenkrát. Od příštího roku bude sečeno
pravidelně.
f)

VI.

Terezská brána
Ing. arch. Helcel na OMAJ požadoval předložení studie vlhnutí omítek, ale dostalo
se mu odpovědi, že mu ji poskytnout nelze. Předseda v této věci kontaktuje Mgr.
Křížkovou.

Otevřené body - bez vývoje
a) Průchody/schody z Bezručových sadů
Pan Kozík ověřil vývoj na OMAJ/OI. Odpověď zněla, že na věci pracují a dají nám
vědět.
Dáváme do návrhu investic 2017 a čekáme na informace o dalším vývoji.
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b)

Hladová okna
KMČ vyzývá k úklidu chodníku před "hladovým oknem u Varny" v Riegrové ulici, a
u Belmonda, kde chodník již nevypadá vzhledně. KMČ kontaktovala OMAJ, aby za
vlastníka chodníku provozovatele občerstvení, která znečištění působí, vyzval k větší
míře úklidu, a tím bylo zabezpečeno nepoškozování majetku města.
OMAJ sdělilo, že není v jeho gesci, ale spadá pod OSMK. Čekáme na vyjádření.

VII. Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 31 Rozhodnutí, 2 Vyjádření OKR k povolení
uzavírky, 1 Dohody o povolení zvláštního užívání zeleně a 2 Oznámení o zahájení
správního řízení, jež komise bere na vědomí.
b)

Vánoční trhy a kluziště
Jednání komise navštívil vedoucí OVVI PhDr. Šíp a zástupce provozovatele
Vánočních trhů pan Ilgner. KMČ v mezidobí obdržela z oddělení státní správy na
úseku pozemních komunikací informaci o dvou běžících řízeních (kluziště na
Dolním nám; stánky na Horním a Dolním nám.), kde žadatelem je provozovatel
Vánočních trhů (VT) - Kulturní Olomouc.
 nové webové stránky VT a brožurky, kde bude plánek umístění stánků, wc,
aj.
 kontejnery na odpad pro trhovce budou v ul. Opletalova (loni byly poblíž
Caesarovy kašny)
 upraven harmonogram zásobování stánků - jen dopoledne do 10h a pak od
12h do 14h, dojde navíc k regulaci počtu vozidel
 upraveno osvětlení, aby nezasahovalo do korun stromů
 když bude povoleno i kluziště, provozovatel instaluje hlukovou zábranu a v
případě, že tlumení hluku v noci nebude dostatečné, bude agregát na noc
vypínán
 provozovatel se bude snažit o navýšení dostupné kapacity wc
 dále proběhla diskuze nad případným jiným možným umístěním kluziště
V rámci diskuze o VT byla zmíněna otázka překračování povolené rychlosti v ul.
Lafayettova a KMČ navrhne MPO instalaci informativního radaru.

c)

Žádost o sdělení stanoviska k rekonstrukci vodovodu na tř. 17. listopadu
KMČ obdržela žádost o vyjádření k PD - rekonstrukce vodovodu na tř. 17. listopadu.
KMČ opakovaně sděluje, že se v této věci necítí být kompetentní a jejím
jediným požadavkem je, aby se dohlédlo na důsledné hutnění a kvalitní
opětovnou pokládku povrchu komunikace.

d)

Žádost č.j. SMOL/224267/2016/OMAJ/MR/Skl
OMAJ žádá KMČ o sdělení stanoviska k nájmu části pozemku parc. č. 125/2 o
výměře 0,25m2 za účelem umístění automatu na kávu.
KMČ nesouhlasí stejně jako s umístěním chladícího boxu na nealkoholické
nápoje mimo prodejní stánek. Je to dle našeho názoru v rozporu s koncepcí
prodejních stánků SmOl.
pro - 8
proti - 0
zdržel se - 0

e)

Žádost č.j. SMOL/224841/2016/OMAJ/MR/Skl
OMAJ žádá KMČ o sdělení stanoviska k nájmu části pozemku parc. č. 105/49 o
výměře 20m2 při tř. Svobody za účelem instalace prodejního stánku.
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KMČ nesouhlasí s ohledem na fakt, že se v blízkosti po obou stranách tř.
Svobody již dnes nachází celá řada stánků, většinou nikým neprovozovaných.
pro - 8
proti - 0
zdržel se - 0
f)

Žádost č.j. SMOL/227863/2016/OMAJ/MR/Skl
OMAJ žádá KMČ o sdělení stanoviska k nájmu části pozemku parc. č. 125/2 o
výměře 2m2 při tř. Svobody příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Olomouc za
účelem umístění infopanelu ZOO.
KMČ souhlasí.
pro - 8
proti - 0
zdržel se - 0

g)

Work-out zóna v Čechových sadech
Od 17.10. do 17.12. bude probíhat výstavba workoutového hřiště poblíž dnešního
dětského hřiště při ulici Palckého.

VIII. Různé, diskuze
a) Sběrové soboty 2017 - dodržuje se rotace (Kosinova a Aksamitova).
b) Bude probíhat výdej popelnic na tříděný odpad do rodinných domů.
c) Začala rekonstrukce sítí v ul. Divadelní. Bude trvat cca do 15.12.
d) Prověříme zamykání Kozí uličky.
IX.

Úkoly
a) Předseda od Bc. Pikala získá návrh samolepky a nechá ji vyrobit přes OVVI.

X.

Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.25 hod. Příští jednání se bude konat výjimečně v salonku
restaurace Renomé v Uhelné ulici, a to v pondělí 12. 12. 2016 od 16.30 hod. Jednání je
veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.

V Olomouci dne 7. listopadu 2016
Zapsala Martina Nováková
Zápis ověřil a schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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