Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 6/2020 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice
ze dne 14. 7. 2020
ZAHÁJENÍ
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 14.7.2020 do Klubu pro seniory
v areálu JALTA (v přízemí, vlevo od ulice I. P. Pavlova).
PREZENTACE
Přítomni: Mgr. Radka Piskačová, Alena Götzová, Ing. Martin Jirotka, Jana
Lipovská, Mgr. Luděk Krystýn, Zdeněk Žák, Vojtěch Sýkora, Pavel Sirotňák,
Zdena Tomková
Hosté: PČR – pprap.Jurtík, Ladislav Jakub, Kudela
PODNĚTY PRO MPO
- bílý dlouhý pickup – vrak na Čajkovského, další vraky na Hraniční prosíme o
vyřešení MP (foto viz. příloha)
- problémy s parkováním – auta stávají i na šrafovaném místě. Opakovaný
podnět, který opět naráží na problém s nedostatkem parkovacích míst.
Nové informace pro KMČ a odpovědi na podněty občanů:
- k podnětu občanů– vysypání chodníku Hraniční:
- v úterý 30.6.2020 proběhlo šetření na místě samém a byla pořízena
fotodokumentace,
- pěší obslužnost dané lokality je zajištěna chodníky v dobrém stavebně
technickém stavu,
- dle vyjádření OMZOH je úprava stávajícího zeleného pásu štěrkem či
recyklátem nepřípustná z důvodu zajištění bezpečnosti při sekání trávy
(odlétající kamínky by mohly způsobit zranění kolemjdoucích nebo poškodit
majetek),
- plocha zeleně, zdevastovaná v důsledku jejího užívání za účelem zkrácení
pěší trasy, bude zatravněna ve vhodných klimatických podmínkách a při
dodržení agrotechnických limitů.
Závěrem nutno zmínit fakt, že statutární město Olomouc je při nakládání
s veřejnými prostředky omezeno právními předpisy - podle § 38 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů musí být majetek obce
využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími
ze zákonem vymezené působnosti. Není tedy možné systémově budovat
chodníky v místě vyšlapaných tras duplicitně k již velmi blízce existujícím
chodníkům.

- k podnětu na vybudování dalších parkovacích míst na Hraniční z prostředku
estetizace:
-na uvedenou lokalitu je zpracován regulační plán RP – 21 – Sídliště
Brněnská – I.P.Pavlova,
- požadavek na vybudování podélných parkovacích stání je v rozporu s
regulačním plánem,
- dle regulačního plánu je na uvedeném místě plánováno 6 kolmých
parkovacích stání,
- předpokládané náklady na zpracování PD – cca 60 000,- Kč, realizace cca
do 1 000 000,-Kč
- jedná se o novou stavbu parkoviště, tedy o investiční akci. OD se primárně
zabývá opravami stávajících komunikací ve vlastnictví SMOl. S ohledem na
současnou situaci nemůže odbor dopravy přislíbit realizaci tohoto parkoviště.
- k podnětu o navýšení spojů do FN:
V současné době neplánujeme navyšování spojů do areálu Fakultní
nemocnice v pracovní dny ani její zavádění ve dnech pracovního
klidu. Četnost jiných linek MHD a VLD v blízkosti FN je vysoká.
Dovolujeme si sdělit, že v současné době i z ekonomických důvodů
hledáme naopak možnosti opačné, tedy zaměřujeme se na vyhodnocení
využití jednotlivých linek MHD a možné případné redukce v provozu.
Propad v tržbách činil za 1. pololetí letošního roku přes 23 mil. Kč oproti
datům loňského roku.
Děkujeme za pochopení.
ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KMČ
- OMAJ - Žádost o vyjádření ke koupi nemovitých věcí ve vlastnictví
společnosti DEVELOP BUILDING s.r.o. v likvidaci do vlastnictví statutárního
města Olomouce. Čj.: SMOL/159477/2020/OMAJ/MR/Jir Olomouc 2. 7. 2020
Spisová značka: S-SMOL/143158/2020/OMAJ/Jir .
Hlasování: Pro: 0, Proti:10, Zdržel se: 0.
Komise nesouhlasí s koupí nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti
DEVELOP BUILDING s.r.o. v likvidaci do vlastnictví statutárního města
Olomouce. Hlavním důvodem je vysoká cena a postup, který se neshoduje s
běžnou praxí.
- Přístřešky MHD – KMČ byla požádána o návrhy a požadavky na
rekonstrukci či zastřešení zastávek a přístřešků MHD, aktualizace pasportu :
Komise žádá o přístřešky na Konečné stanici na Nové ulici, kde se v tuto
chvíli lze před deštěm skrýt pouze okolo budovy, což je velice omezený
prostor. Dále na zastávkách Pionýrská není stříška, Fakultní nemocnice
(není stříška)

- OMZOH – KMČ byla požádána o upřesnění místa ořezu keřů, které brání
průchdou občanů, přikládáme mapu a fotografie níže na konci zápisu v
příloze.
PODNĚTY OBČANŮ
- parkoviště u Hraniční 33, suché silné větve v parčíku u výměničky, prosíme
o řešení, než větve někoho zraní
- klepače na koberce – jsou nepoužívané a v hrozném stavu – občané prosí o
odstranění + sušáky na prádlo, komise zvažuje odstranění v rámci estetizace
- přístřešky na popelnice, pergoly – věčný problém, předsedové SVJ žádají o
stanovisko a řešení situace, která už je neúnosná
- propadání vozovky naproti Hraniční 21 (u popelnic)
- Hraniční 17 – 23 nedostatečné osvětlení – v období, kdy vyroste zeleň je
osvětlení nedostatečné
- propadá se pás zeleně – problém s potkany - Hraniční 21
- u cesty Profesora Fuky 185/1 a dále, je posekaná tráva, ale není odvezená
a zahnívá, viz. foto 9. a 10.
- Hraniční 5 – u stanoviště na odpadky, stále jsou vánoční stromky a také
dřeviny z ořezu stromů...za domem u pergoly, to stejné
Parkový pás Okružní
Komise byla požádána o vyjádření k plánovanému parkovému pásu na
Okružní ulici. Vzhledem k prezentaci projektu přímo na jednání komise
vznesla komise několik dotazů, na které dostala odpovědi. Po vyhodnocení
všech podkladů na dalším zasedání došla komise k následujícímu závěru:
Členové komise jsou rozhodně pro zeleň a její důležitost si všichni
dobře uvědomují. Nicméně projekt pro komisi nesplňuje několik
podstatných kritérií, a proto komise vyjadřuje nesouhlasné stanovisko s
tímto projektem. Důvody jsou:
- výše nákladů nyní není přesně vyčíslena - ale lze odhadnout, že při likvidaci
stávajícího stavu celé plochy půjde o vysoké náklady, také údržba živého plotu
do rozpočtu města zasáhne nemalou částkou
- účel zeleně se nezmění - v tuto chvílí slouží plocha soukromým účelům a tak
tomu bude i v novém projektu. Z pohledu komise se tedy účel zeleně nezmění
a dále bude sloužit úzké skupině soukromých vlastníků
- kácení zeleně - současná zeleň tedy plní stejnou, byť možná méně
estetickou funkci. Stále jde, ale o živé stromy produkující kyslík. Komise není
pro kácení zdravých stromů a kácet v dnešní době čistě z estetických důvodů
není v souladu s názory členů.

Upozorňujeme na částečnou uzavírku MK ulice I. P. Pavlova a
Balcárkova
Termín uzavírky: 27. 7. – 11. 9. 2020
Důvod uzavírky: rekonstrukce NTL plynovodu
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. od 13. 7. 2020 poskytne cestující
veřejnosti možnost pohodlného placení jízdného prostřednictvím mobilní
aplikace SEJF (www.sejf.cz). Aplikace SEJF je zdarma ke stažení z App
Store nebo Google Play.
Další veřejné jednání KMČ 13 - Nová Ulice proběhne 11. 8. v 17.30 hodin v
Klubu pro seniory, I. P. Pavlova 69, Jalta - levá část v přízemí.

Přílohy: 1.+2. obrázek – ořez keřů Hraniční
3. - 8.obrázek vraky Hraniční + Čajkovského

