Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 5/2020 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice
ze dne 16. 6. 2020
ZAHÁJENÍ
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 16.6.2020 do Klubu pro seniory
v areálu JALTA (v přízemí, vlevo od ulice I. P. Pavlova).
PREZENTACE
Přítomni: Mgr. Radka Piskačová, Bedřich Mareček, Alena Götzová,
Ing. Martin Jirotka, Jana Lipovská, Mgr. Luděk Krystýn, Zdeněk Žák, Vojtěch
Sýkora, Pavel Sirotňák
Hosté: MPO – Kovalčík Jiří, Michael Mencl,Holouš Ladislav, Ing. Lenka
Špačková, Eva Klapilová, Martina Gerhardová, Hana Tomaštíková
PODNĚTY PRO MPO
- nákupní košík – na Hraniční 11 se u popelnic nachází nákupní košík, který
překáží běžnému užití
- v lokalitě ulice Hraniční se z míst na odpadky stávají skládky – prosíme
MPO častěji projíždět v této lokalitě – víkendy, večery
- parkování v ulici Za Vodojemem v místě odbočení na Okružní – auta parkují
tak, že řidiči nevidí při odbočení, dochází k velmi nebezpečným situacím –
obyvatelé prosí, zda by zde mohla být aspoň žlutá čára lze
Nové informace pro KMČ
-Nový vjezd do areálu FN Olomouc z ul. Hněvotínská - informace o realizaci ráda bych vás informovala o zahájení realizace výše uvedené stavby, na
kterou bylo vydané stavební povolení č.j.: SMOL/025536/2020/OS/PK/Kli ze
dne 29.1.2020.
Zhotovitelem akce bude stavební firma KARETA s.r.o., která bude současně
realizovat investiční akci FN Olomouc v jejich areálu. Zahájení prací
proběhne
cca v průběhu
měsíce
července a
dokončení
prací se
předpokládá nejpozději do konce listopadu 2020.
PODNĚTY OBČANŮ
- parkování v ulici Za Vodojemem v místě odbočení na Okružní – auta
parkují tak, že řidiči nevidí při odbočení, dochází k velmi nebezpečným
situacím – obyvatelé prosí, zda by zde mohla být alespoň žlutá čára?
- autobus do nemocnice – o víkendech jezdí autobusy málo, lze navýšit
spoje? Obecně budou navyšovány spoje do nemocnice?
- Oprava volejbalového hřiště v areálu Gymnázia Čajkovského – informace
především pro obyvatele Brněnské ulice – hřiště již nebude procházet

-

dalšími úpravami, žádná zeleň se již kácet nebude, ani žásné další stavby
se neplánují
Balcárkova 27 -33, areál garáží – chybí popelnice na třídění odpad –
prosíme o doplnění a vyřešení odpadků v rámci garážového komplexu,
které se zde nyní nachází
přístřešky na popelnice – jak to vypadá s přístřešky na popelnice? Jaký
bude další postup MMOL v této otázce?
ulice Hraniční – „betonové pergoly“ mezi paneláky jsou v podobném stavu
jako přístřešky – jak lze tuto situaci řešit?
parkování u hřbitova – kdy bude realizováno slibované parkoviště?
Prosíme o údržbu chodníků na I.P.Pavlova 24 (problém je z vnitrobloku,
tedy z ulice Za Vodojemem) viz. foto, plevel přes chodníky prorůstá do
výše lučního kvítí...

ZELEŇ

Komisi byl představen projekt „Parkový pás na Okružní ulici“, který by
teoreticky měl vzniknout v roce 2022 – 2023. Komise byla požádána o
vyjádření k tomuto projektu a po poradě došla k následujícímu:
Komise je jednoznačně pro zeleň, stejně jako každý běžný občan. Nicméně
projekt byl z pohledu komise představen jako jediné řešení a postrádá několik
informací, bez kterých komise hlasovat nemůže a žádá tímto o doplnění:
- rozpočtu na tento projekt, cenové kalkulace na zeleň, ale také na likvidaci
současných na staveb, které jsou na místě bez stavebního povolení
- informace, zda je možné vypracovat studii o zachování již vzrostlých stromů
a to včetně ovocných ( v představeném projektu dojde k vykácení všech
stromů až na jednu lípu)
- byla by možnost pracovat s plochou tak, aby skutečně sloužila k užívání
obyvatel? V tuto chvíli se komisi jeví spíše jako odhlučňovací stěna pro
stavbu 24 domů
- upřesnění, jak lze naložit s jedinou stavbou (jež má stavební povolení), která
v místě zůstane

Další veřejné jednání KMČ 13 - Nová Ulice proběhne 14. 7. v 17.30 hodin
v Klubu pro seniory, I. P. Pavlova 69, Jalta - levá část v přízemí.

