Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 6/2019 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 9. 7. 2019
ZAHÁJENÍ
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 9. 7 .2019 do Klubu pro seniory v areálu
JALTA (v přízemí, vlevo od ulice I. P. Pavlova).
PREZENTACE
Přítomni: Mgr. Radka Piskačová, Mgr. Luděk Krystýn, Vojtěch Sýkora, Pavel Sirotňák,
Alena Götzová, Bc. Jakub Nepejchal, Jana Lipovská, Ing. Martin Jirotka
Hosté:
Jiří Kovalčík – MPO, Metelka – PČR, Bohumil Dostál
Předsedkyně Radka Piskačová zahájila v 17:30 hod. jednání komise městské části.
Úvodem přivítala přítomné členy komise a hosty. V průběhu jednání bylo přítomno 8
členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
Podněty na MPO + PČR:
- stížnost občana na konkrétní sousedské vztahy a neshody – policie navigovala
občana a poskytla pomoc k řešení
POŠTA
- oprava chodníku před domem Vojanova ul. 16 – bude zařazeno do prací TSMO
- díra a propadlý chodník na I. P. Pavlova (poblíž RD č. o. 88) - požadavek
na lokální opravu byl zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s.
- - hrbatý chodník u místa pro přecházení před domem Pionýrská č. 20 - požadavek
na lokálníopravu byl zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s.
- - propadlý chodník v Hraniční ulici směrem nahoru od ul. Čajkovského požadavek na lokálníopravu byl zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s.
PODNĚTY
- podnět od občana - při vjezdu na ul.Balcárkova od ul.I.P.Pavlova je značka zóna 30 km/h
zastíněná křovím, druhá je je zabetonovaná kdesi v poli až za poslední zahradou, kde
prakticky žádná auta nejezdí. Prosím, o přemístění této značky do oblasti stávajících
garáží pro zpomalení již zmíněných nákl.vozidel. nebo přidat jednu další.
- komise na základě podnětu občanů žádá o umístění lavičky před dům Pionýrská 26. Jde
o požadavek zvláště starších obyvatel domu, kteří chtějí mít místo k odpočinku též ve
stínu, neboť na všechny ostatní lavičky v okolí celý den svítí slunce.
NOVÉ INFORMACE
- KMČ 13 byla požádána o vyjádření k využití ploch areálu Fakultní nemocnice
(Tabulový vrch) – jedná se o bezúplatnou výpůjčku městu. KMČ 13 nesouhlasí s
uzavřením smlouvy o výpůjčce na základě hlasování 3 pro, 8 proti.
Argumenty pro negatovní stanovisko jsou:
Ze strany města by se jednalo o vynakládání finančních prostředků v rozporu
s kritérii 3E (účelnost, efektivnost a hospodárnost).
Město by nemělo v situaci, kdy má tak velký dluh přebírat břímě údržby zeleně
sečení trávy pozemků, které nepotřebuje a nejsou jeho – nic tím nezíská, bude
investovat na cca 5 let (dle vyjádření pana primátora) do výsadby keřů a mobiliáře

a potom to vrátí FNO, která zde bude stavět – to se mi nám jeví jako hodně
nehospodárné.
Ředitel FNO přenáší náklady na údržbu majetku ČR na město - chce se jen
zbavit nákladů na údržbu, které budou činit ročně i několik desítek či stovek tisíc
Kč – neměl žádat o převod práva hospodaření s majetkem ČR, když neměl pro
pozemky využití.
Výpůjčka není v zájmu občanů lokality mezi ulicemi Prof. Fuky, Mošnerova a
Hněvotínská na Tabulovém vrchu, zde je zeleně a zelených ploch dostatek, a to i
takových, které město nemusí udržovat a nic je nestojí (kdysi je odmítlo včetně
dětských hřišť převzít právě z důvodu nákladů na údržbu zeleně a sečení).
Město chce vynakládat finanční prostředky daňových poplatníků v zájmu FNO,
která ušetří, ale ne v zájmu obyvatel přilehlých ulic. Mnozí by přivítali, kdyby
město vyřešilo ulici Profesora Fuky, kdy tato komunikace vlastně neexistuje, je
v havarijním stavu (tankodrom) a v zimě ji město neudržuje. Rovněž by přivítali,
aby město převzalo chodníky a komunikace na ulicích Profesora Fuky a Na
Tabulovém vrchu, které již 11 let nepřevzalo a v zimě je neudržuje, místo nákladů
města na údržbu cizí zeleně.
Ředitele FNO zajímá jen zájem FNO, ne města a potažmo občanů – když byl
požádán, zda by mohl v rámci demolice objektů na parcele č. 185/1 nechat
odstranit i stavbu technického vybavení na parcele číslo st. 2299 (FNO má k ní
rovněž právo hospodaření), kdy je tato stavba ve špatném stavu a navíc kvůli její
blízkosti k bytovému domu (terase bytu v 1. poschodí) došlo přes tuto budovu k
vykradení bytu, tak sdělil, že není v tak špatném stavu a že připravuje vrácení
tohoto objektu ÚZSVM.
Nejasná dočasnost výpůjčky
Ne zcela soulad s územně plánovací dokumentací.
SLAVNOSTI ČERNÉHO ORLA
Dochází ke změně termínu!
KMČ 13 Slavnosti Černého orla pořádá v sobotu 31. srpna 2019
Všichni občané jsou srdečně zváni!
Termín pracovní schůzky ke slavnosti je stanoven na 30.7. v 17:30

