Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 8/2020 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice
ze dne 8. 9. 2020
ZAHÁJENÍ
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 8. 9. 2020 do Klubu pro seniory
v areálu JALTA (v přízemí, vlevo od ulice I. P. Pavlova).
PREZENTACE
Přítomni: Mgr. Radka Piskačová, Alena Götzová, Jana Lipovská, Zdeněk
Žák, Vojtěch Sýkora, Zdena Tomková, Jaroslav Kuchař, Bedřich Mareček
Hosté: MPO – str. Vronka, Ing. Tvrdoňová
Schůze KMČ 13 začala netradičně setkáním na Okružní ulici, kde Stanislav
Flek, člen zastupitelstva MMOL, doplnil informace k chystanému parkovému
pásu na Okružní ulici. Informace byly pro komisi určitě cenné a váží si
osobního setkání. Na stanovisku komise se nic nezměnilo, protože o tématu
již bylo hlasováno.
PODNĚTY PRO MPO
- prosíme o vyřešení vraku na Okružní 17
- prosíme o předání informace PČR a MPO, že na zasedání KMČ jsou do
odvolání opět povinné roušky
PODNĚTY KMČ a OBČANŮ

- přístřešky na popelnice a obecně stav kolem popelnic je žalostný viz. foto z
Pionýrské...kromě nedostateční kapacity popelnic, nebezpečného stavu

přístřešků a výskytu potkanů, chodí na KMČ nově také stížnosti ohledně
přístupu TSMO, který mnohdy dle došlých informací opravdu spočívá pouze v
přenosu popelnic bez kultivace okolí.
- Žádost občanky o úpravu prostoru, a prořezání stromu na nádvoří Jalty,
I.P.Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc. Žádám o prořezání větví košaté lípy, větvě
mohou způsobit úraz. Lípa se nachází na nádvoří budovy Jalty viz. fotodokumtace.
Zdvořile též žádám o úpravu pozemku, který se taktéž nachází na nádvoří budovy
Jalty, konkrétně se jedná o záležitost, kdy na betonovou zídku pravidelně posedávají
„bezdomovci“, a nestále nechávají po sobě nepořádek (prázdné obaly od alkoholu,
vršky od piva, špačky od cigaret). Celkově to narušuje vzhled prostředí. Bylo by
možné vysadit trnitý keř, kde by nebylo možné si sednout na zídku, a povrch půdy
zasypat kačírkem.

Stanoviska k prodejům a nájmům nemovitých věcí:
1) Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice projednala na svém
jednání dne 8. září 2020 žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci
ve vlastnictví statutárního města Olomouce Nemovitá věc: část parc. č. 238/4
ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
Záměr žadatele: Předmětný pozemek se nachází při ulici Hněvotínská.
Společnost ARES CZ, s. r. o. žádá o nájem předmětné části pozemku za
účelem umístění 1 ks reklamního stojanu o rozměrech reklamní plochy 1,08 x
1,62 m bez montáže do země.
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s nájmem
nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce Nemovitá
věc: část parc. č. 238/4 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, za účelem umístění 1 ks reklamního stojanu o
rozměrech reklamní plochy 1,08 x 1,62 m bez montáže do země.
Hlasování Pro:
10
Proti:
0
Zdržel se: 1
2)Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice projednala na svém
jednání dne 8. září 2020 žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věcí
ve vlastnictví SMOL, spisová značka S-SMOL/016809/2019/OMAJ/Kor,
týkající se části pozemku Parc. č. 1178/2 ostatní plocha o výměře 425 m2 v k.
ú. Slavonín, obec Olomouc.
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ulici Horní lán. Žadatel - společnost
AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. žádá o prodej tohoto pozemku
s odůvodněním, že je na něm umístěna komunikace ve vlastnictví žadatele.
Komunikace byla vybudována během výstavby sídla společnosti
AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. a je využívána jako příjezdová
komunikace pouze pro její zaměstnance a klienty. Vzhledem k tomu, že
komunikace je součástí areálu společnosti AUTOCENTRUM OLOMOUC
s.r.o., má tato společnost zájem o odkup předmětného pozemku do jejího
vlastnictví. Z místního šetření provedeného odborem majetkoprávním

vyplývá, že pozemek je využíván i jako parkoviště a plocha pro prezentaci
vozidel. Pozemek je z nepatrné části zatravněn.
Hlasování Pro:
8
Proti:
1
Zdržel se: 2

Odpovědi MMOL
ODUR
- propadání vozovky naproti Hraniční 21 (u popelnic)
- požadavek na opravu bude zařazen do plánu prací na měsíc říjen pro
TSMO, a.s.
- prosíme o opravu díry v silnici na ulici Hraniční
- požadavek na opravu ul. Vojanova bude zařazen do plánu prací na
měsíc říjen pro TSMO, a.s.
MPO podněty KMČ:
- 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.
Odpovědi MPO:
Šetřením na místě samém dne 21.7.2020 bylo strážníky zjištěno, že se
předmětné vozidlo RZ 8T2 4346 na oznámeném místě, ani v blízkém okolí,
již nenachází.
Ve věci odstaveného vozidla RZ 2M4 0434 strážníci kontaktovali jeho
provozovatele, který vozidlo dne 25.8.2020 z místa odstranil.
Zjištěné protiprávní řešení ze strany neukázněných řidičů (parkování na
vodorovném dopravním značení V 13) je průběžně strážníky řešeno.

OMZOH
– KMČ byla požádána o upřesnění místa ořezu keřů, které brání průchdou
občanůna Harniční a Čajkovskkého, podklady komise dodala.
- ořez byl již proveden pracovníky střediska zeleně TSMO a.s.
- parkoviště u Hraniční 33, suché silné větve v parčíku u výměničky, prosíme
o řešení, než větve někoho zraní

- bezpečnostní ořez všech listnatých stromů bude provedn v měxsících záříříjen 2020 pracovníky střediska zeleně TSMO a.s.
- u cesty Profesora Fuky 185/1 a dále, je posekaná tráva, ale není odvezená
a zahnívá, viz. foto 9. a 10.
Tuto parcelu jsme podle č. parcely v katastrálních mapách nedohledali,
foto přílohy nelze otevřít. V ul. prof. Fuky jsou ve vlastnictví SMOL pouze
pozemky pod komunikacemi, tudíž zde není správa zeleně prováděna
OMZOH.
- Hraniční 17 – 23 nedostatečné osvětlení – v období, kdy vyroste zeleň je
osvětlení nedostatečné
Sloupy veřejného osvětlení , které jsou zarostlé zelení, nás trápí i v ostatních
čístěch na území města Olomouce, ale jedná se buď o zeleň v majetku
třetích osob, převážně však o zeleň v majetku odboru městké zeleně a
odpadového hospodářství. Odbor dopravy nemá oprávnění ani technické a
finanční prostředky na to, aby jakkoliv zasahoval do vzrostlé zeleně.
Doporučujeme tuto problematiku řešit s oddělením Ing.Štepánkové. Veřejné
osvětlení bylo postaveno podle schválené projektové dokumentace jako
dostačující. O vzrostlou zeleň je nutné i pečovat a přizpůsobovat ji potřebám
občanů a technickým požadavkům okolí, ne ji jen slepě bránit .... :-((
Ořezy větví u sloupů VO nedaleko domů Hraniční 17 – 23 zadáme u
střediska veřejné zeleně TSMO a.s.
- Hraniční 5 – u stanoviště na odpadky, stále jsou vánoční stromky a také
dřeviny z ořezu stromů...za domem u pergoly, to stejné
Na základě provedeného šetření na zmíněné adrese byl požadavek předán
na oddělení městské zeleně Ing. Jírovské k dořešení - bude zajištěn odvoz
ořezů dřevin
Další veřejné jednání KMČ 13 - Nová Ulice proběhne 13. 10. v 17.30 hodin v
Klubu pro seniory, I. P. Pavlova 69, Jalta - levá část v přízemí.

