Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 9/2020 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice
ze dne 13. 10. 2020
ZAHÁJENÍ
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 13. 10. 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, Zdena
Tomková, Bedřich Mareček, Pavel Sirotňák, Luděk Krystýn
Hosté: MP – Jiří Kovalčík
PODNĚTY PRO MPO
- Vrak na Brněnské 44, červená škoda Felicie, SPZ předána MP, stojí zde 2
roky
- Nastavení semaforu, Hraniční (nedodržování červené)
- parkování u výměničky, zadní vchod domu (Hraniční 27)
PODNĚTY KMČ a OBČANŮ
Chodníky
- Hraniční 27 – zadní vchod u výměničky (Chodník – příchod od výměničky),
chodník je v období dešťů pod vodou, obyvatelé by chtěli zlepšit tuto cestu a
podmínky pro chůzi

Estetizace
– v rámci estetizace se komise rozhodla posílit osvětlení na ulici Hraniční, na
které si obyvatelé několikrát stěžovali a považují ho za nedostatečné.

U osvětlení tak dojde k přeložce a doplnění veřejného osvětlení ul. Hraniční 2
novými lampami. Celkové náklady tak vyjdou na 222 762 Kč bez DPH.
- komise se snaží ze zbytku rozpočtu vyřešit odstranění nepoužívaných
sušáků na prádlo Takovýto postup odhlasovalo 7 přítomných členů komise, 0
proti, 0 se zdrželo.
Elektrokoloběžky
- na základě žádosti pana náměstka Mgr. Pelikána se komise vyjádřila k
problematice sdílení kol a elektrokoloběžek, především pokud jde o
jejich parkování a umísťování ke stojanům na kola a případné jízdy po
komunikacích.
- stížnosti na elektrokoloběžky zaznamenala komise především z řad
nevidomých a dále starších občanů, které děsí ta rychlost na chodníku.
Parkování se příliš nedodržuje a způsobuje mnohé problémy. Působí zde dvě
různé firmy a jedna má stanoviště, čili to musíte umístit na předem určené
místo, ale u druhé ne...Především je to ale o konkrétních uživatelích, protože
koncept je dobrý a dá se jistě dobře posunout a ulehčit v oblasti dopravy, ale
podmínky v Olomouci často neumožňují jiné řešení, než jet po chodníku...
Účast předsedkyně na RMO
Předsedkyně po poradě se členy komise předložila na RMO dvě hlavní
témata, která Novou Ulici trápí:
1) parkování -nedostatečné kapacity a v důsledku toho zároveň špatné
parkování (na zeleni, na chodníku,..) - tedy podněty, které se na komisi
dostávají nejčastěji.
Odpověď MMOL:
Parkování – v současné době ÚHA pořizuje novou Parkovací politiku města.
Nyní se nachází ve fázi konceptu návrhu, který byl projednán s veřejností.
V uvedeném konceptu je pro oblast spadající do kompetencí uvedené KMČ
navržena zóna D „Sídliště“ v sektoru vymezeném ulicemi Brněnské, Hraniční,
Hněvotínská, Albertova. V této zóně je zatím pracováno se zpoplatněním
parkování pouze ve večerních a nočních hodinách. Konkrétní parametry
nastavení placení (cena a čas) budou teprve předmětem dalších jednání po
odsouhlasení navrženého konceptu RMO. Oblast KMČ Nová Ulice byla
projednávána dne 22. 9. 2020, kdy zúčastnění obyvatelé této části s takto
navrženým konceptem nevyjádřili svůj nesouhlas a pouze zmínili problémy
související s parkováním návštěvníků Čajkarény. V této souvislosti se nabízí
možnost jednat s FNO, zda by bylo možno mimo exponované časy
nemocnice využít parkoviště při ul. Vojanova jak pro obyvatele uvedené částí,
tak i pro návštěvníky arény.

Dále byl pro danou oblast zpracován a následně zastupitelstvem v roce 2017
vydán regulační plán RP-21 „Sídliště Brněnská – I.P.Pavlova“. Účelem tohoto
regulačního plánu bylo zejména prověření možností snížení deficitu statické
dopravy v řešeném území při současném zachování kvality veřejných
prostranství a vytvoření podmínek pro jejich kultivaci, tj. prověření a případné
určení vhodných pozemků pro realizaci veřejných odstavných a parkovacích
ploch či hromadných garáží a vymezení veřejných prostranství zejména pro
parkovou zeleň. Cílem rozvoje území bylo zajistit vyvážený podíl veřejných
prostranství určených pro přiměřenou kapacitu parkování a odstavování
vozidel rezidentů a veřejných prostranství sloužících jako zázemí každodenní
rekreace a pěšímu pohybu obyvatel.
2) přístřešky na popelnice – velké téma Nové Ulice, které připomínkuje
komise neustále, podněty občanů se točí neustále kolem tohoto
nedořešeného tématu
Primátor města Olomouce na jednání RMO zadal úkol připravit varianty
řešení pro nakládání s majetkem bez známého či určeného vlastníka
(nemovitosti, zařízení, konstrukce, přístřešky, kontejnerová stání, atp.), jež se
nachází na městských pozemních, pro nutnost (možnost) např. nezbytných
úprav či případného odstranění, který by měl být předložen na říjnovém
jednání RMO
O vývoji budeme informovat.
6) Problém od občana – Vojanova ul. Prosíme o posudek, jestli některé z
návrhů (poměrně detailně propracovaných – zasíláme v příloze na MMOL)
půjde realizovat.
Jedna z navrhovaných možností došlého dopisu je:
- posouzení možnosti z ulice Za Vodojemem udělat jednosměrnou ulici, kdy
by alespoň přestalo docházet k problémovým situacím při vyhýbání se
protijedoucích aut.
- také bych chtěl poprosit o prověření možnosti umístění čáry „Zákaz stání“
alespoň u domu Za Vodojemem 6 z důvodů problémového parkování a
vjezdu vozidel k domu. A zároveň poprosit o možnosti zvážení rozšíření
parkovacích míst v našem okolí v místech, kde je na to dostatečný prostor –
a to u garáží na ulici Bacherova a na ulici Okružní, kde by se několik míst na
kraji komunikace po odstranění betonových panelů určitě vešlo.“
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 průchodu
občanů na 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 proveden v měsících 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
částech na území města Olomouce, ale jedná se buď o zeleň v majetku
třetích osob, převážně však o zeleň v majetku odboru městské 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 zatím není z důvodu současné
situace v listopadu plánováno. Dle dalšího vývoje bude včas upřesněno.

