Komise městské části č.14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
5. června 2012
I.

Zahájení a prezence

Komise městské části Nové Hodolany (dále jen KMČ) se sešla na pravidelném 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 2.5.2012.

III.

Splněné a odložené požadavky

Odbor dopravy :
• oprava resp. okolními obyvateli navrhovaná oprava a úprava chodníku ve vnitrobloku
Jeremenkova-Masarykova-Vrchlického - požadavek z 27.7.2010
• zapravení kanálu v ulici Neumanova před vyústěním do ul Masarykova – zvýšené
položení kanálu způsobuje tvorbu velkých louží a nebezpečí pro chodce, nucené vcházet
takřka do vozovky na Masarykově ul. - požadavek z 1.11.2011
• KMČ žádá o kontrolu dlážby na ulici Masarykova u č.p.58 – v souvislosti s rekonstrukci
komplexu Sigma byl chodník poškozen vjezdem nákladních vozidel - požadavek
z 6.3.2012

IV.

Otevřené požadavky

Odbor dopravy :
• oprava chodníku zastávky MHD na ulici Jeremenkova před autosalonem MAZDA louže bránící nástupu – rekonstrukce prováděna cca 1 rokem před projednáváním v komisi
- požadavek z 5.10.2010 - dle informace odb.dopravy z 20.2. i 26.4. předáno zhotovitelské
firmě Brodacký jako reklamace - bod trvá
• zatáčka ul. Milady Horákové před napojením na Jeremenkovu - přijetí opatření pro větší
bezpečnost průjezdu vozidel (zákaz stání, snížení rychlosti, …??) - požadavek z 1.3.2011 –
projednávání s DI PČR - bod trvá
• oprava vozovky v ul. kpt.Nálepky před budovou MŠ, zvláště na přechodu pro chodce –
velké louže bez možnosti obejítí – oprava vozovky prováděna v roce 2010 (možnost
reklamace ??) - požadavek z 3.5.2011 - dle informace odb.dopravy z 26.4. bude provedeno
místní šetření - bod trvá
• oprava chodníku v ul.Masarykova od mostu přes řeku Moravu po křížení s ul.Dukelskou
– pravá strana ve směru k hlavnímu nádraží - vysoká frekvence chodců - požadavek
z 3.5.2011 - dle informace odb.dopravy z 26.4. bude provedeno místní šetření - bod trvá

• posun dopravního svislého značení v ul.Kavaleristů před výjezdem na ul.Křížíkovu –
značka přikazující směr jízdy vlevo není při výjezdu z parkoviště vidět. Současně osadit
doplňkovou „Cyklisté v obou směrech“ – časté, zatím naštěstí jen verbální střety
účastníků dopravy - požadavek z 3.5.2011 - bod trvá
• instalace (po projednání s DI PČR) dopravní značky zákaz vjezdu s vyjímkou pro
majitele garáží a TSMO do vnitrobloku Masarykova x Zeyerova x Křižíkova (vjezd u
Křižíkova 7) z důvodu přetrvávajících problémů se špatně zaparkovanými vozidly při
vyvážení TKO a zvýšením frekvence vozidel TSMO v souvislosti s požadavkem na
instalaci kontejnerů pro tříděný odpad - požadavek z 6.9.2011 – dle informace z 26.4.
odb.dopr.projednává s DI PČR - bod trvá
• vyčištění a zapuštění zanesených kanálů na ul. Hálkova mezi křížením Kosmonautů a
Jungmanova – po pravé straně ve směru od Kosmonautů (před bočním vstupem do budovy
býv. PVT – tvorba velkých louží- požadavek z 6.9.2011 – dle informace odb.dopravy z
26.4. bude zadáno na měsíc červen - bod trvá
• označení zákazu stání před stanovištěm TKO a separ.odpadů mezi domy Neumanova 1 a
3 – dle KMČ postačuje žluté vodorovné značení (klikyhák) - požadavek z 1.11.2011 –
s ohledem
na
nové
informace
požádá
KMČ
odb.životního
prostředí
(odd.odpad.hospodářství) o zahrnutí výběru stanoviště odpadů (mimo vozovku) do
připravovaného plánu na příští rok - bod trvá
• označení zákazu stání před vchodem Kaštanová 15 – dle KMČ postačuje žluté vodorovné
značení (čára u obrubníku) - požadavek z 1.11.2011 – požadavek předán ke zpracování
TSmO – hrazení ze zdrojů KMČ - bod trvá
• KMČ žádá o kontrolu předláždění po povolených výkopových pracích a to na
ul.Jeremenkova, ulici Nezvalova a spojovacích chodnících z ní ke tř.Kosmonautů –
zvl.před Kosmonautů 7 a 17 - požadavek z 1.11.2011 – odb.dopr.předal v měsíci dubnu ke
kontrole pracovníkům TSmO - bod trvá
• KMČ žádá o kontrolu předláždění po povolených výkopových pracích a to na ul.
Blanická zvláště před budovou mateřské školy – stav chodníku komplikuje příchod dětí
s rodiči a vzhledem k nadlokální specifice frekventantů nevhodně reprezentuje péči města požadavek z 3.1.2012 – odb.dopr.předal v měsíci dubnu ke kontrole pracovníkům TSmO bod trvá
• KMČ žádá o kontrolu předláždění po povolených výkopových pracích a to na ul.
Zeyerova před č.p.12-18, Neumanova – stav chodníků komplikuje chůzi - požadavek
z 3.1.2012 – odb.dopr.předal v měsíci dubnu ke kontrole pracovníkům TSmO - bod trvá
• KMČ žádá o změnu režimu světelné signalizace v přednádražním prostoru – po
posledních úpravách se již netvoří kolony ve směru od pošty, ale ve směru od Fibichovy –
dle subjektivního názoru po několikadenním sledování především v důsledku nelogické
přednosti kolejového provozu při výjezdu ze stanice hlavní nádraží ( žádné zpoždění při
výjezdu ze zastávek, případná časová ztráta ze stání na světelné signalizaci lze
v následujícím úseku k tržnici lehce smazat) - požadavek z 3.1.2012 – zástupce KMČ
přizván k jednání s dodavatelem počátkem měsíce května, dle závěrů následného průzkumu
a úpravy přednosti tramvajového provozu ve směru do centra bude přistoupeno k dalším
krokům – dle KMČ došlo k plynulejšímu provozu po úpravách - bod trvá
• umístění doplňkových tabulek na sloupy se světelnou signalizací v přednádražních
křižovatkách, obsahujících výzvu k nájezdu ke stop čáře – důvodem je tvoření
zbytečných kolon méně zkušenými řidiči – společná iniciativa s členy Městské policie –

původní požadavek z 5.4.2011 – vzhledem ke tristní situaci s provozem opět vráceno do
požadavků nově 3.1.2012 - bod trvá
• vyčištění kanálu na ul. Kaštanova naproti škole Olfedo – vznik velkých louží požadavek
z 3.4.2012 – stanovisko nesděleno - bod trvá.

Odbor život.prostředí :
• 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 – dle rozhodnutí Rady ZmOl z března 2012 bude řešeno
invest.odborem v tomto roce, vizualizace úprav a umístění mobiliáře předáno komisi MČ
2.4.2012 – předpoklad instalace nového mobiliáře ve 2.pol.roku - bod trvá
• doplnění štěrku u loni doplněného mobiliáře dětského hřiště ve vnitrobloku Kaštanová (u
Senima) - požadavek z 5.4.2011 – v únoru 2012 urgoval odbor ŽP doplnění kačírkem u
TSmO - bod trvá.
Odbor vnějších vztahů a informací - oddělení detašovaných pracovišť (DP) a komisí statutárního
města Olomouce :
• KMČ žádá o interveci u příslušného resortního odboru na zintenzivnění počtu nočních
kontrol městskou policií v oblasti panelových domů u Senima (oblast lemovaná
Kaštanovou, Pasteurovou a Jeremenkovou) z důvodu zvýšení počtu krádeží PHM a
současného poškození vozidel.
Odbor investic :
• KMČ žádá o generální opravu schodů u mostu pro pěší – spojnice Blanická – Milady
Horákové. Přes cca 8-letý požadavek na rekonstrukci (přes investiční požadavky) není u
mostu prováděna žádná údržba a situace je rok od roku zoufalejší - požadavek z 6.3.2012 –
dle odboru investic proběhne letos rekonstrukce lávky včetně řešení schodišť - bod trvá

V.

Požadavky MmOl k projednání:

• žádost o pronájem části parcely č.959/3 za účelem zřízení parkovacího stání pro osobu
po těžkém zdravotním postižení – KMČ dodatečně souhlasí s kladným stanoviskem,
předaným MmOl v předstihu předsedou KMČ z důvodu časové tísně.

VI.

Nové požadavky KMČ :

Odbor dopravy :
• Při povolování předzahrádky u domu Masarykova 56 pro příští období žádá KMČ o
úpravu rozměrů (ve vztahu k šířce chodníku) tak, aby jako v letošním roce výrazným
způsobem neomezovala chodce.
Odbor život.prostředí :
• KMČ žádá o dendrologické posouzení :

-

jasan na křížení ulic Zeyerova x Nezvalova (u ZŠ Zeyerova)
topoly ul. Na Bystřičce x Křižíkova – pády kusů silných větví při
poryvech větru v uplynulých 14 dnech
- topol mezi panelovými domy Kosmonautů 9-11 a 13-15
• KMČ žádá o prořez náletových dřevin na ul.Štursova proti budově soc.odboru
magistrátu – větve černých bezů a dalších náletů zasahují do parkovací plochy.

VII.

Různé

• KMČ navštívil vedoucí odboru soc.věcí MmOl Mg.Majer, informoval o aktivitách svého
odboru v oblasti KMČ (mj.i na sídlišti Černá cesta) a nabídl širší spolupráci v případě
potřeb KMČ
• radní Ing.Šimša informoval o bodech jednání rady resp.zastupitelstva s důrazem na
jednání, týkající se oblasti působnosti naší komise
• dá o prořez náletových dřevin na ul.Štursova proti budově soc.odboru magistrátu – větve
černých bezů a dalších náletů zasahují do parkovací plochy
• dosud nepředané gratulace k významným životním jubilejím občanů naší městské části,
kteří se nedostavili na oficiální předání, dnes převzali členové KMČ a předají je do
31.srpna t.r.

VIII. Ukončení
Jednání ukončeno v 18:40. Příští jednání KMČ se bude konat dne 3.7. 2012 od 17:00 hod.
mimořádně na adrese Horáček, Smetanova 21.

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

