Komise městské části č.14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
4. ledna 2011
I.

Zahájení a prezence

Komise městské části Nové Hodolany (dále jen KMČ) svolala pravidelné
jednání v 17:00 hod v zasedací místnosti Jungmannova 25. Prezence viz prezenční
listina

II.

Schválení zápisu z minulého jednání

Přijat zápis z minulého jednání dne 7.12.2010.

III.

Splněné body

Odbor dopravy :
• instalace dopravní značky zákaz stání u vjezdu z ulice Zeyerova (do
travnatého pásu před domem č.16) do vnitrobloku Masarykova-ZeyerovaBlanická-Na Bystřičce – splněno

IV.

Otevřené body:

Odbor dopravy :
• instalace zábran proti najíždění řidičů do zeleně na rohu ulice Zeyerova (mezi
kancelářemi Sharp a MŠ Na Bystřičce) - požadavek z 5.1.2010 – dle informace
odb.dopravy z 26.11.2010 zařazeno do registru akcí 2011 - bod trvá
• oprava chodníku v ul.Zeyerově – havarijní stav před sudými čísly 12 – 18 dle informace odb.dopravy z 26.11.2010 oprava zadána TSMO - bod trvá
• oprava resp. okolními obyvateli navrhovaná oprava a úprava chodníku ve
vnitrobloku Jeremenkova-Masarykova-Vrchlického (naproti pošty Olomouc 2)
- požadavek z 27.7.2010 –předpoklad úprav dle odb.dopravy počátkem roku
2011 – z pohledu KMČ bod trvá
• oprava propadlého chodníku ve vnitrobloku u domu Kaštanová 9 (u Senima)
požadavek z 5.10.2010 - dle informace odb.dopravy zařazeno do registru
plánovaných oprav - bod trvá
• oprava chodníku v ul.Masarykova před čp.29 - požadavek z 2.11.2010 -bod
trvá

• oprava chodníku zastávky MHD na ulici Jeremenkova před autosalonem
MAZDA - louže bránící nástupu – rekonstrukce prováděna před cca 1 rokem požadavek z 5.10.2010 - dle informace odb.dopravy řeší fa Brodacký
(prováděla poslední opravu) - bod trvá
• obrácení jednosměrné ulice Na Bystřičce – úsek Jeremenkova-Zeyerova požadavek z 7.9.2010 – odb.dopravy řeší, nechává vypracovat tzv.pasport
komunikace - bod trvá
• doplnění žlutého vodorovného značení na ul.Hálkova v křížení s ulicí
Jungmanovou (v Jungmanově vyznačeno k cca 10.9.2010) - požadavek
z 5.10.2010 – vzhledem k povětrnostním podmínkám momentálně
nerealizovatelné - bod trvá
• opatření k zamezení parkování vozidel v oblouku křižovatky Zeyerova –
Nezvalova ( u MŠ Zeyerova) - požadavek z 5.10.2010 - vzhledem
k povětrnostním podmínkám momentálně nerealizovatelné - bod trvá
• opatření k zamezení parkování vozidel v ul.Vrchlického před průchodem na
Masarykovu – parkující brání odvozu komunálního odpadu vozidly TSmO požadavek z 5.10.2010 - bod trvá
Odbor život.prostředí :
• instalace odpadkového koše (tyčový s horním cigaretovým sběračem) do
travnatého pásu na roh ulice Božetěchova za křížením s ulicí Jungmanovou (na
straně SPŠE a VOŠE) - požadavek z 4.5.2010 – stanovisko nesděleno - bod
trvá
• provedení dendrologického posouzení a prořezu jasanové aleje na spojce
křižovatky Pasteurova-Jeremenkova – Klášterní Hradisko - požadavek
z 5.10.2010 – stanovisko nesděleno - bod trvá
• dětské hřiště vnitroblok Kaštanová – na základě požadavku rodičů žádá
KMČ o doplnění nově instalovaného mobiliáře o prvky pro věkovou skupinu 6
– 14 let - požadavek z 5.10.2010 – bude řešeno v tomto roce - z pohledu KMČ
bod trvá.
• instalace chybějících odpadkových košů na tř.Kosmonautů v úseku od
křížení s ul.Vejdovského po tř. 17.listopadu – především po pravé straně ve
směru k centru města - požadavek z 2.11.2010 – stanovisko nesděleno - bod
trvá
• provedení ořezu křovin po obou stranách mostu přes řeku Moravu na
tř.Kosmonautů současně s provedením ořezu na připojujících se chodnících a
cyklistických stezkách od ul.Kavaleristů a na pravobřežní části z nábřeží za
Právnickou fakultou UP – požadavek z 7.12.2010 – stanovisko nesděleno bod trvá.

V.

Požadavky MmOl k projednání:
Nebyly obdrženy.

VI.

Nové požadavky KMČ :

Odbor život.prostředí :
• navrácení odpadkového koše na stojan před domem Charkovská 8 – koš
odstraněn bez konzultace s KMČ.

VII. Různé:
• jednání komise se zúčastnil radní ing.Šimša a sdělil členům komise důvody,
které vedly zastupitelstvo k prodeji pozemku a tím otevřelo cestu k dostavbě na
objektu AI MIA (SPORTBAR a MAMKA). Osobně je mu líto, že
tř.Kosmonatů nezůstane ve stávající podobě, ale je pouze otázkou času, kdy a
především jakým způsobem bude dostavba třídy realizována. U předmětného
objektu se jedná o nástavbu o jedno podlaží, přičemž zastupitelstvo zavázalo
investora podmínkami:
- řešit přístavbu a nástavbu objektu služeb podle podmínek studie „Dostavba
tř.Kosmonautů“
- v ulici Nezvalova vybudovat kolmá parkovací stání, zelený pás a chodník
- na tř. Kosmonautů doplnit vzrostlou zeleň
- podél přístavby neumístit chodník.
Nesplnění byť jediné podmínky je vázáno smluvní pokutou. Uvedl, že dle
jeho názoru se jedná o rozumný kompromis obyvatel, kteří si přejí zachovat
lokalitu v původním stavu, a případných představ projektantů o dostavbě, které
by mohly být pro místní obyvatele v budoucnu ještě méně příznivé. Současně
sdělil, že až do tohoto jednání KMČ mu nebyla známa skutečnost nutnosti
projednání výjimky ze stavebního zákona v souvislosti s dostavbou objektu
• KMČ děkuje zaměstnancům Technických služeb za rychlou reakci na
požadavek otáčení kontejnerů otvory k chodníku na ul.Nezvalova
• dne 18.ledna ve 14 hod. se za KMČ zúčastní jednání o rozšiřování systému
třídění bioodpadu pí.Blaťáková a Horáček
• pracovat v KMČ chtějí ze stávajících členů: pí. Blaťáková, Bohdanská,
Brtnová, Domácí, Kosová, p.Krupička, Teplíček a Horáček. Komise nedoporučuje jmenovat za členy pí. Lerchovou a Kunzfeldovou, které se za uplynulé
čtyřleté období ani jednoho jednání nezúčastnily ani neprojevily jinou
iniciativu.

VIII. Ukončení
Jednání ukončeno v 18: 20. Příští jednání KMČ se bude konat dne 1.2.2011
od 17:00 hod. v zasedací místnosti Jungmannova 25.

Zapsala: Jaroslava Kosová
ing. Evžen Horáček, předseda KMČ 14

