Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 4 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 12. 4. 2016
Zahájení

I.

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 12. 4. 2016 do bývalého internetového
pracoviště v areálu JALTA (v 1. patře, po schodišti vpravo od ulice I. P. Pavlova).
II.

Prezence

Přítomni: Mgr. Luděk Krystýn, Jana Bašusová, Ivan Boleloucký, PaedDr. Josef Borůvka,
Michal Korec, Ing. Jaroslav Kuchař, Bc. Jakub Nepejchal, Jana Lipovská, Drahomíra
Sedláčková, Pavel Sirotňák, MVDr. František Špruček Ph.D
Nepřítomni: Václav Janeba, Ing. Václav Kratochvíl
Hosté: Koutný – Městská policie Olomouc
Po prezenci zahájil předseda Mgr. Luděk Krystýn v 18.00 hod. jednání komise městské části a
řídil je po celou dobu jednání. Úvodem přivítal členy komise a hosty. V průběhu jednání bylo
přítomno 11 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
III.

Projednávané záležitosti

1. Připomínky pro policii
1.1. Opakovaně vznesen požadavek na zvýšení kontrolní činnosti parkování v lokalitě,
zejména pak v ulicích Vojanova, Mošnerova, Hraniční, Čajkovského, I. P. Pavlova a
Za Vodojemem a v křižovatkách ulic Za Vodojemem, Mošnerova, I. P. Pavlova,
Vojanova, Čajkovského atd. - parkování na zeleni, parkování v křižovatkách (výjezdy
jsou zablokované parkujícími auty), parkování v místech bránících průjezdu apod.
2. Další projednávané záležitosti
2.1.KMČ bere na vědomí:
- rozhodnutí MMO odboru stavebního spisová značka S-SMOL/026471/2016/OS
týkající se zvláštního užívání místní komunikace v ulici I. P. Pavlova u č. 69 v obci
Olomouc (chodník): umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení
„SAMURAJ",
- rozhodnutí MMO odboru stavebního spisová značka S-SMOL/057561/2016/OS
týkající se zvláštního užívání místní komunikace ul. Hraniční, u domu č. 23/18, 2x u
domu č.25/19, vjezd k minimarketům mezi č.23/18 a 25/19, u domu č.p. 65.
(chodníky): výměna kabelu NN
- rozhodnutí MMO odboru stavebního spisová značka S-SMOL/060026/2016/OS
týkající se zvláštního užívání místní komunikace ul.Vojanova před křiž. s ul.
I.P.Pavlova v obci Olomouc (vozovka): výkopové práce, stání vozidel
- vyjádření SMO odboru koncepce a rozvoje spisová značka
SSMOL/057241/2016/OKR přechodné úpravě provozu na pozemní komunikací - I/46,
ul. Brněnská, a MK Vojanova,
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2.2.Na základě požadavku oddělení KMČ a DP a výboru SVJ Hraniční 25-31 byla
projednána nefunkční a polorozpadlá zídka na Hraniční ulici. KMČ se ztotožnila s
požadavkem SVJ a navrhuje rovněž zbourání zídky, odvoz sutin a pozemní úpravu.
Stanovisko KMČ: Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice se ztotožňuje
s požadavkem výboru SVJ Hraniční 25-31 a navrhuje zbourání zídky, odvoz sutin a
pozemní úpravu.
(11 pro / 0 proti / 0 se zdržel)
2.3.Opětovně projednán požadavek doc. PhDr. Květuše Lepilové, CSc. (výbor SVJ
Bacherova 3, 5) na zvýšení bezpečnosti v ulici Bacherova v úseku od zpomalovacího
prahu u bytového domu Bacherova 7 ke křižovatce s ulicí Mošnerovou. Při vjezdu z
Okružní na Bacherovu je umístěn příkaz snížit rychlost na 30 km, který končí značkou
u zmíněného zpomalovacího prahu. Žádají o přesun této koncové značky až ke
křižovatce s Mošnerovou ulicí. Důvodem je, že za současným umístěním koncové
značky směřuje vozovka dolů, takže řidiči zde mají tendenci zrychlit. Při vyjíždění aut
z garáže jejich bytového domu je pak i vzhledem k velkému množství parkujících aut
většinou zaměstnanců nemocnice ztížen výhled na vozovku a hrozí nebezpečí střetu s
projíždějícími auty. Současně také upozorňují, že zpomalovací šikana v úseku od ulice
Okružní, která zužuje šířku vozovky v místě, které je před zatáčkou a šikana je skryta
z pohledu řidiče vzrostlou zelení, spíše bezpečnost dopravy zhoršuje a při omezení
rychlosti postrádá smysl. Navrhují tuto šikanu odstranit.
Stanovisko KMČ: KMČ souhlasí s předloženým požadavkem na přesun koncové
značky snižující rychlost na 30 km od zpomalovacího prahu u bytového domu
Bacherova 7 až ke křižovatce s Mošnerovou ulicí.
2.4. Projednán Plán činností a čerpání finančních prostředků KMČ č. 13 Olomouc – Nová
Ulice na rok 2016
(11pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
2.5.Projednány požadavky na opravy komunikací z rozpočtu odboru dopravy v roce 2016.
KMČ navrhuje v roce 2016 následující opravy chodníků:
a) pokračovat v opravě chodníku v ulici Za Vodojemem včetně odbočujících ramen k
domům č. 4, 6, 8
b) v ulici Pionýrská podél boku domu Brněnská 54 dokončit chodník od komunikace
po chodník k podchodu
c) předláždit část propojovacího chodníku mezi ulicemi Čajkovského a Vojanova
podél zadního traktu školky Vojanova
d) chodníky v ulici Brněnská včetně příchodu k městské knihovně
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
2.6. KMČ žádá o uvedení chodníku do původního stavu po havárii vody před ZUŠ v ul.
Pionýrská.
2.7.V ulici Za Vodojemem přesahují vzrostlé tuje do parkoviště (u budovy pod hřištěm) a
znemožňují využití veškerých parkovacích míst.
Stanovisko KMČ: KMČ opakovaně žádá o prořez tují přesahujících do parkovacích
míst v ulici Za Vodojemem.
2.8.V souvislosti s provedenou opravou podchodů, která se dle názoru KMČ jeví jako
nedostatečně a nekvalitně provedená (např. nejsou přilepené ani kachle apod.) vyvstala
při diskusi otázka: Kdo přebírá opravené věci a zakázky objednané ze strany SMO?
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IV.

Program příští schůze
- Zahájení, prezence a kontrola minulého zápisu
- Další projednávané záležitosti - Projednání požadavků a oznámení magistrátu
- Připomínky, návrhy, podněty členů komise a občanů

V.

Ukončení
Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.35 hod.. Příští schůze se bude konat dne 10. 5.
2016 v 18.00 hodin v prostorách bývalého internetového pracoviště v areálu JALTA
(v 1. patře, po schodišti vpravo od ulice I. P. Pavlova).

Zapsal: Mgr. Luděk Krystýn
Schválil: Mgr. Luděk Krystýn, předseda KMČ č. 13
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