Komise městské části č.14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
6. listopadu 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 Jungmanova 25. Prezence viz prezenční listina ( jh.mj.radní
ing.Šimša).

II.

Schválení zápisu z minulého jednání

Přijat zápis z minulého jednání dne 9.10.2012.
III.

Splněné a odložené požadavky

Odbor dopravy :
 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 provedena lokální oprava Masarykova 2-4.
 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 – provedeno
 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 – dle informace odboru z 29.10.bylo lokálně
opraveno
 vyčištění kanálu na ul. Kaštanova naproti škole Olfedo – vznik velkých louží - požadavek
z 3.4.2012 – dle informace odboru z 29.10.bylo provedeno
 KMČ žádá o opravu chodníku na ul.Masarykova před č.22, uvolněno cca 10 dlaždic na
příchodu z tramvajového ostrůvku. Současně tamtéž odstranit pozůstatek ukotvení svislé
značky – odřezaný konec je nad úrovní chodníku - požadavek z 3.7.2012 – dle informace
odboru z 29.10.bylo provedeno
 posun dopravního svislého značení v ul.Kavaleristů před výjezdem na ul.Křížíkovu – značka
přikazující směr jízdy vlevo není při výjezdu z parkoviště vidět - požadavek z 3.5.2011 –
značení doplněno.
Odbor život.prostředí
 KMČ žádá v lokalitě sídliště Černá cesta o likvidaci laviček resp.zvážení možnosti jejich
přesunu (od posledního domu na Černé cestě před zelinářskou zahradou) k pozůstatkům
bývalého dětského hřiště (u garáží o cca 150 m dále) – nepřizpůsobiví spoluobčané ruší svým
chováním – hluk, znečišťování - požadavek z 4.9.2012 – provedeno.

Odbor investic :
 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
– zrealizováno, odbor živ.prostředí upozorněn na dopad stavebních činností na zelené plochy.
 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 – záchovná
oprava prováděna odborem dopravy od října.
IV.

Otevřené požadavky

Odbor dopravy :
 zatáčka ul. Milady Horákové před napojením na Jeremenkovu - přijetí opatření pro větší
bezpečnost průjezdu vozidel (zákaz stání, snížení rychlosti, …??) - požadavek z 1.3.2011 –
bude upraveno po ukončení stavebních prací v tomto místě - 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 29.10. bude oprava provedena
v nejbližších týdnech - 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 odboru z 29.10. částěčná oprava provedena, zbývající oprava bude provedena u
č.p.Masarykova 10-14 včetně v roce 2013 - 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 - 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 opravu sloupu trolejového vedení na ul.Masarykova před č.17 a 19 –
nedostatečně zabezpečené kryty u elektroinstalace - požadavek z 3.7.2012 – stanovisko
nesděleno - bod trvá
 KMČ žádá o odstranění nefunkční elektrokrabice na sloupu trolejového vedení na
ul.Masarykova před č.22 – uhnilé trubkové přívody, plastový zlomený kryt, v současnosti
slouží jako odpadkový prostor - požadavek z 3.7.2012 – stanovisko nesděleno - bod trvá
 KMČ žádá o opravu chodníku v ul.Blanická na straně protilehlé mateřské škole - požadavek
z 3.7.2012 – dle informace odboru z 29.10. oprava odložena z důvodu požadavku na výkopové
práce pro optickou síť - bod trvá
 KMČ žádá o zahájení jednání se společností VEOLIA s cílem opravy nad vozovku masivně
vystupujících kulatých kanalizačních poklopů a to především na ulicích Kpt.Nálepky,
Charkovská a Dukelská - požadavek z 4.9.2012 – dle informace odboru z 29.10. bude řešeno
v nejbližším možném termínu - bod trvá
 KMČ žádá v rámci přípravy zimní údržby o zahrnutí spojky Kosmonautů (od PVT)–
Božetěchova a spojovacího chodníku Kaštanová – Senimo (přes sídlištní blok) do pravidelného
režimu údržby s ohledem na vysokou frekvenci chodců vyššího věku - požadavek z 9.10.2012 –
bod trvá.

Odbor život.prostředí :
 Požadavek z 5.6.2012 - KMČ žádá o dendrologické posouzení :
- jasan na křížení ulic Zeyerova x Nezvalova (u ZŠ Zeyerova) – dle odboru v
2011 proveden odborný prořez, letos ještě bude další posouzení stavu
- topol mezi panelovými domy Kosmonautů 9-11 a 13-15 – v zimním období
2012-2013 bude odborně provedena redukce korun o 1/3 - bod v evidenci
 KMČ žádá o prořez náletových dřevin na ul.Štursova proti budově soc.odboru magistrátu –
větve černých bezů a dalších náletů zasahují do parkovací plochy - požadavek z 5.6.2011 –
odstranění bude provedeno v zimním období 2012-2013 - bod v evidenci
 KMČ žádá o zvýšený dohled resp.projednání s majitelem ploch z důvodu častého znečišťování
prostor (vlivem přeplněných a neuzavřených kontejnerů) od hlavní budovy nádraží ČD
směrem k Zoře tj. v prostoru za rampou bývalého rychlozboží. Poletující odpad je přenášen i
do prostoru tramvajového tělesa a dále směrem k tamvajové smyčce – podnět od občanů i
příslušníků Městské policie Olomouc - požadavek z 9.10.2012 – bod trvá
 KMČ žádá o opravu dvířek dětského hřiště Blanická – vylomeny vandaly - požadavek
z 9.10.2012 – bod trvá.
Odbor majetkoprávní :
 KMČ žádá o prověření vlastnických práv ke stánku resp.k nájemní smlouvě pod stánkem
s tiskovinami a tabákem na tř. Kosmonautů mezi bloky 13-15 a 17-19. Stánek dlouhodobě
uzavřen, okolí znečišťěno a znečišťováno osobami bez trvalého bydliště – odpadky,
vykonávání potřeby za stánkem apod. V případě nemožnosti odstranění resp.výpovědi z nájmu
žádáme o předání na příslušné odbory za účelem kontroly pořádku okolo stánku – dle
informace odb.majetkoprávního podána tříměsíční výpověď nájemci – bod v evidenci.
Odbor vnějších vztahů a informací - oddělení detašovaných pracovišť (DP) a komisí statutárního
města Olomouce :
 požadavek z 5.6.2012 - dendrologické posouzení topolů v ulicích Na Bystřičce resp.
Křižíkova –dle odboru život.prostředí nejsou v majetku SMOl, ale na pozemcích Armády ČR a
firmy TRNY s.r.o. – KMČ žádá OVV o vyvolání jednání s výše uvedenými vlastníky o
prořezu resp. dalších opatřeních – odbor život.prostředí z vlastní iniciativy vyzval Armádu
ČR.
V.

Požadavky MMOl k projednání:

 Zřízení věcného břemene práva jízdy – přes pozemek č.485 – žadatel LBD Olomouc – KMČ
souhlasí
VI.

Nové požadavky KMČ :

Odbor dopravy :
 KMČ žádá při povolování předzahrádky pro rok 2013 u domu Masarykova 56 o úpravu
rozměrů (ve vztahu k šířce chodníku) tak, aby jako v roce 2012 výrazným způsobem
neomezovala chodce
 vyčištění kanálu na parkovací ploše mezi areálem Mazda (ul.Jeremenkova) a ul. Kaštanova 1315 – vznik velkých louží po velkých srážkách v posledních dvou měsících
 KMČ žádá na základě stížnosti občanů o prošetření instalace dvou pevně zabudovaných
sloupků do bývalého vjezdu – veřejné komunikace - u č.p. Kaštanova 27 – kdo povolil resp. z

jakého důvodu a na čí žádost nebo se jedná pouze o anarchii - vjezd 20 let nevyužíván, po
zákazu stání na protější straně tím ubyla další dvě parkovací místa, neomezující provoz
 KMČ na základě žádá o sdělení, kdo a na základě jakého právního titulu je oprávněn vydávat
parkovací karty na parcele č.938/40, která je v majetku Statutárního města Olomouc. Stávající
stav obsazení plochy komplikuje činnost policejních složek.
Odbor život.prostředí :
 KMČ žádá odb.životního prostředí (odd.odpad.hospodářství) o zahrnutí výběru stanoviště
nádob na separovaný odpad mimo vozovku do připravovaného plánu na příští rok a to
především v ulicích Jungmanova – 2 x stanoviště, Neumanova 1-3, Smetanova (křížení
s Fibichovou), Nezvalova - 2 x stanoviště.
Odbor vnějších vztahů a informací - oddělení detašovaných pracovišť (DP) a komisí statutárního
města Olomouce :
 KMČ žádá o předání požadavku Městské policii na zahrnutí ulice Vrchlického do systému
častějších kontrol.
VII.

Různé

 Zástupci MP informovali o stížnostech občana na parkování v ulici Vrchlického – stávající
značení po rekonstrukci asi ne zcela splňuje představy obyvatel. KMČ požádá prostřednictvím
odboru vnějších vztahů o zahrnutí této ulice do častějších kontrol při výjezdech MP (viz bod
VII.).
 KMČ byla ing.Pospíšilovou, vedoucí odb.dopravy informována o důvodech, jež vedly k instalaci nové dopravní značky na ul.Kaštanova před jejím vyústěním na křižovatku s ul.Milady
Horákové. I když KMČ pozitivně kvituje řešení na základě požadavku občanů, věří, že
obdobně operativně budou řešeny i požadavky KMČ - některé mají termín žádosti již na jaře
roku 2011.
VIII. Ukončení
Jednání ukončeno v 18:30. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 4.12.2012
od 17:00 hod. v zasedací místnosti Jungmanova 25.

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

