Komise městské části č.14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
2. dubna 2013
I.

Zahájení a prezence

Pravidelném jednání v 17:00 hod v zasedací místnosti Jungmanova 25. Prezence dle prezenční
listiny.
II.

Schválení zápisu z jednání dne 5.3.2013.

III.

Splněné a odložené požadavky

Odbor dopravy :
• z důvodu častých střetů vozidel projednat s příslušnými orgány a následně příp. v dopravní
komisí umístění dopravního značení, upozorňujícího na platnost přednosti zprava, a to před
křížením ul. Jungmanovy s ul.Hálkovou - požadavek z 8.1.2013 – dle informace odboru tzv.
koordinační skupina ve věcech dopravy (malá dopravní komise) vydala negativní
stanovisko k této úpravě – bod odložen
• 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, přemístění zákazu před zatáčkou na
křížení s ul.Jeremenkovou na druhou stranu ve směru příjezdu z ul.Jeremenkovy - splněno.
Odbor život.prostředí :
• 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 tramvajové smyčce – podnět od občanů i
příslušníků Městské policie Olomouc - požadavek z 9.10.2012 – plocha uklizena TsmO,
kontrolní orgány budou dohlížet na udržování pořádku - bod k termínu splněn, členové KMČ
za spolupráce s MP budou sledovat.
IV.

Otevřené požadavky

Odbor dopravy :
• oprava vozovky v ul. kpt.Nálepky před budovou MŠ, zvláště na přechodu pro chodce –
velké louže přímo v zebře - požadavek z 3.5.2011 - dle informace odb.dopravy z 6.3.2013 bude
oprava provedena v nejbližších týdnech, nejpozději do konce května - 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 částečná oprava provedena, zbývající oprava bude provedena u č.p.Masarykova 10-14 včetně
dle informace odboru z 6.3.2013 v nejbližších týdnech, nejpozději do konce května - 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 odb.dopravy z 6.3.2013 bude instalace
značení TsmO provedena v nejbližších týdnech - bod trvá

• označení zákazu stání před vchodem Kaštanová 15 – dle KMČ postačuje žluté vodorovné
značení (čára u obrubníku) - požadavek z 1.11.2011 – 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 odb.dopravy z 6.3.2013 bude
oprava firmou Veolia provedena po skončení zimního období - bod trvá
• 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 - požadavek z 6.12.2012 - dle sdělení odb.dopravy z 3.12.2012 se
odbor vyjadřuje pouze k možnosti umístění, ne velikosti – při jednání na odb.dopr. dne
21.3. přislíbeno negativní stanovisko k šířce předzahrádky při vyjadřování odboru
k povolení pro sezona 2013
• KMČ opakovaně důrazně žádá o posouzení umístění předzahrádky u domu Masarykova
56, jejíž konstrukce – ??? zábor plochy hrazen i za zimní měsíce ??? - mimo problém,
popsaný - viz požadavek výše u odb.dopravy z 6.12.2012- způsobovala značné problémy i
technice, uklízející sníh na chodníku. Stávající průchod mezi konstrukcí a stánkem je
nedostatečný - požadavek z 5.2.2013
- oba výše uvedené body postoupeny k požadavku na odb.vnějších vztahů a informací – viz
níže v nových požadavcích
.
• 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 - požadavek z 6.12.2012 –
stanovisko nesděleno - po jednání na odb. dopr.dne 21.3. se zapojí předseda KMČ jednáním
s odb.majetkoprávním s cílem vyjasnění vlastnických práv k předmětnému pozemku - bod trvá
• z důvodu nepřehledného nájezdu z ul.Jungmanova na ul.Vejdovského projednat s příslušnými
orgány a následně příp. v dopravní komisí umístění značky zákaz zastavení před křížením ulic
Vejdovského s ulicí Jungmanova ve směru k tř.Kosmonautů a to ve vzdálenosti min. 10 metrů
před křižovatkou s využitím stávajících sloupů dopravního značení - požadavek z 8.1.2013 –
zpracováváno odb.doprovy ke schválení PČR-DI a následně instalace – bod trvá
• KMČ žádá o vyspravení vnitroblokové cesty Masarykova-Na Bystřičce-Blanická-Zeyerova.
Současný děravý povrch v zimním období byl dvakrát důvodem pro nevyvezení TKO –
pracovníci techn.služeb nebyli schopni na ledových loužích projet - požadavek z 5.3.2013 –
– 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, v zimním období 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 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 - požadavek z 6.12.2012 – sděleno odborem, že
probíhá vytipovávání stanovišť - bod trvá
• KMČ žádá o předsezónní kontrolu kvality písku resp. jeho výměnu v pískovištích a to
především u hřišť Blanická, Neumanova a Kosmonautů 13/15-17/19, v případě možnosti i

Kosmonautů 3/5-7/9- dle informace odboru proběhnou výměny písku na všech i zde
neuvedených oficiálních pískovištích ihned za vhodných klimatických podmínek - 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 znečištěno 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 z října 2012 podána tříměsíční výpověď nájemci – bod v
evidenci.
Odbor vnějších vztahů a informací - oddělení detašovaných pracovišť (DP) a komisí statutárního
města Olomouce :
• 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 požadavek na odb.dopravy z 6.12.2012 – dle informace odb.dopravy ze 4.2.2013 předáno
OVVI s tím, že ved.odd. Mgr. Puhač zašle podnět na odbor stavební – oddělení státní
správy na úseku pozemních komunikacích k odstranění výše uvedených sloupků - bod
trvá.
V.

Požadavky MmOl k projednání:

• Majetkoprávní odb. – pronájem časti parcel 624/2, 946, 624/19 (vše cca 3-4m2) na reklamní
plochy společnosti Inzertní agentura Profit – prodloužení stávající nájemní smlouvy - KMČ
souhlasí.
• Majetkoprávní odb.– pronájem časti parc.č.942 zahrada o výměře 269 m2 obyvatelům
přiléhlého bytového domu Na Bystřičce 10 – KMČ souhlasí.
VI.

Nové požadavky KMČ :

Odbor život.prostředí :
• KMČ žádá o podsyp nově umístěného vybavení dětského hřiště vnitroblok Kaštanová
Odbor vnějších vztahů a informací - oddělení detašovaných pracovišť (DP) a komisí statutárního
města Olomouce :
Na základě vyjádření k již dříve projednávaným požadavkům KMČ žádá komise na základě
neustávajících stížností občanů o sdělení jejího negativního stanoviska k stávajícím rozměrům
předzahrádky Masarykova 56 spolu se uvedením níže uvedených důvodů a o projednání
s odb.koncepce a rozvoje, odborem životního prostředí a odborem majetkoprávním (s odb.
dopravy projednáno 21.3.2013 – viz níže) při povolování pro rok 2013:
• 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 - požadavek z 6.12.2012 - dle sdělení odb.dopravy z 3.12.2012 se
odbor vyjadřuje pouze k možnosti umístění, ne velikosti - bod trvá
• KMČ opakovaně důrazně žádá o posouzení umístění předzahrádky u domu
Masarykova 56, jejíž konstrukce – ??? zábor plochy hrazen i za zimní měsíce ??? mimo problém, popsaný - viz požadavek výše u odb.dopravy z 6.12.2012- způsobovala
značné problémy i technice, uklízející sníh na chodníku. Stávající průchod mezi konstrukcí

a stánkem je nedostatečný - požadavek z 5.2.2013 . KMČ obdržela odpověď z odboru
dopravy (v doslovném znění):
Doplnění ke dříve uvedenému :
Žadatel Iosif Šuba podal žádost o zřízení předzahrádky na stavebním odboru MMOL,
oddělení státní správy v dopravě.
- Předmětnou žádost schválil po předchozím posouzení odbor koncepce a rozvoje, odbor
dopravy, odbor životního prostředí
- Své kladné vyjádření připojila též městská policie
- Předzahrádka k restauračnímu zařízení KÁVA byla schválena radou města
Olomouce dne 24.4. 2012 na dobu 1.5.- 31.10. 2012.
- Na základě souhlasu rady města Olomouce vydal odbor dopravy souhlas s umístěním
předzahrádky, a odbor stavební vydal rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
komunikace za účelem zřízení předzahrádky před vlastní provozovnou.
Všichni účastníci tohoto řízení při svém rozhodování dospěli k názoru, že plocha před
domem Masarykova 56 ( kterou už při tomto bohatě dimenzovaném prostoru nelze
považovat jen za „chodník“, který by měl v uvedeném místě mít minimální šířku 1,5 m )
je vhodná k postavení a provozování restaurační předzahrádky bez jakéhokoliv omezení
procházejících chodců a ostatních obyvatel přilehlých domů v ulici Masarykově.
Při jednání na odb.dopravy dne 21.3. přislíbeno negativní stanovisko k šířce předzahrádky při
vyjadřování odboru k povolení pro sezona 2013 - bod trvá.
VII.

Různé

• Sběrová sobota bude v našem obvodu dne 20.dubna 2013 – stanoviště Černá cestaSokolovská a Březinova-Nezvalova.
• Předseda komise informoval členy o přizvání k jednání náměstka primátora ing.I.Vlacha se
zástupci obyvatel panel.domu na třídě Kosmonautů 30,32 a 34 o problematice chování
cestujících na zastávce veřejné dopravy (převážně cestující linky 60). Výsledkem jednání byl
příslib projednání průběžného intenzivního úklidu ze strany TsmO včetně vysavače, projednání
možnosti stavební úpravy zastávky jejím zastřešením a přidání 2 ks odpadových nádob
k inkriminované zastávce – viz příloha.
• Členové KMČ předali seznam poruch v chodnících, který bude následně předán na
odb.dopravy MmOl. Soupis poruch v příloze, k diskusi na odb.dopravy dne 9.4. projednat
především:
- středový chodník ve vnitrobloku Kaštanova – spojnice k SENIMU
- Křížíkova ve směru od vjezdu na školní hřiště k Zeyerově – chodník na pravé
straně, zvážení zpevnění pro nájezd vozidel na levé straně, mezi křižovatkami
s Březinovou a Zeyerovou zpevnění pro nájezd vozidel
- Štursova – před vchody 4,6,8,10 – zvážit návazně na rekonstrukci ulice
- dokončení opravy na Jungmanově – spojka z Kosmonautů na Božetěchovu
- Kaštanova od dr.Mil.Horákové do úrovně opravené vozovky u Ferocentra
- Zeyerova od Blanické po Masarykovu.
VIII. Ukončení
Jednání ukončeno v 18:05. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 7.5.2013 od 17:00
hod. v zasedací místnosti Jungmanova 25.
Zapsala: Jaroslava Kosová
Schválil: Ing. Evžen Horáček, předseda KMČ 14, ehoracek@seznam.cz

KMČ Nové Hodolany
Soupis největších poruch a výmolů v chodnících k datu 2.4.2013
Fibichova

u křížení s Božetěchovou č.p.5

Nezvalova

u křížení s Březinovou, prostor kanálu u Kosmonautů 15

Vejdovského

u křížení s Jungmanovou na levé straně ve směru ke Kauflandu

Kosmonautů

u č.p.13

Březinova

u vrat skladu fy Merrit – parkování zásob.vozidel na chodníku, Albert

Zeyerova

u č.p.18 po křížení s vnitroblokovou spojkou, před č.p.20-22

Masarykova

u č.p.10-14 – příslib dokončení z roku 2012

Kaštanova
Kpt.Nálepky

celá
před č.p.13 v křížení s Dukelskou

Dukelská

u křížení s kpt.Nálepky

KMČ Nové Hodolany
Soupis největších poruch a výmolů v silničních tělesech – aktualizace k datu
2.4.2013
Jungmanova

před č.p.6, 13, 18, 20, 25, křížení s ul.Hálkovou

Fibichova

před č.p.31

Smetanova

před č.p.16

Hálkova

před č.p.25 - 27, úsek od křížení s Jungmanovou po křížení s
Fibichovou - před FZŠ Hálkova ul. (přes část.opravu na přelomu únorbřezen)

Nezvalova

propad v křížení se Zeyerovou, u č.p.2, v oblouku k ul.Vejdovského

Vejdovského

2x před Úřadem práce, kolejiště u kruh.objezdu, křížení s Tovární

Tovární

3x v blízkosti zastávky MHD

Březinova

od křížení s tř.Kosmonautů po křížení s Nezvalovou

Zeyerova

od č.p.1 po křížení s Blanickou - celá vozovka

Masarykova

vozovka před č.p.22, díry v tramv.panelech před č.p.24A, 26, 40

Blanická

od č.p.17 po č.p. 21

Na Bystřičce

2x před.č.p.24 - mateřskou školou

Kaštanova
Dr.Milady
Horákové

vozovka v celé šíři od Ferocentra k Vojenské nemocnici
poruchy vozovky na spojce k Jeremenkově včetně stop po výkopu,
propad kanálu před č.p.7

Kpt.Nálepky

před č.p.5, 8, v křížení s Dukelskou propad kanál a propad v
protilehlém oblouku, proláklina v přechodu před MŠ (požadavek KMČ
od 3.5.2011), před křížením s ul.Pasteurovou

Praskova

v křížení s ul.Milady Horákové, před č.p.1, 15

Dukelská

před č.p.6

U soutoku

v křížení s Masarykovou (směrem ke kasárnám) u kanal.poklopu
výmol v odbočení k SENIMU, vystupující kanal.poklopy od mostu přes
Bystřičku ke kruh.objezdu o pošty 2

Jeremenkova
Černá cesta

vozovka ve vnitrobloku před restauračním zařízením a prodejnou
potravin

Sokolovská

před křížením s Pasteurovou

Kosmonautů

za č.p.20 ve směru k nádraží (u parčíku mezi č.20 a PVT)

