Komise městské části č.14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
7. května 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 2.4.2013.

III.

Splněné a odložené požadavky

Odbor dopravy :
• 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 – opraveno
• KMČ žádá o opravu chodníku v ul.Blanická na straně protilehlé mateřské škole - požadavek
z 3.7.2012 – opraveno
• KMČ 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. majetkoprávním zjištěno neoprávněné vydávání park.karet na
parkovací místa od tramv.kolejí po podélnou linii tzv.komanda– pozemek je v majetku města
bez jakéhokoliv smluvního přenechání ČD či SDŽC. Kontrola plně v pravomoci polic.složek.
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, prořezáno
- topol mezi panelovými domy Kosmonautů 9-11 a 13-15 – v zimním období 2012-2013
bude odborně provedena redukce korun o 1/3 - ořezán.
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. stavebního – odd. st. správy na
úseku pozemních komunikacích o povolení jim není nic známo, i kdyby nebyly osazeny,
není možno zde parkovat – jedná se o vjezd..

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 instalací kontejnerů pro tříděný odpad požadavek z 6.9.2011 - odb.dopravy provedena instalace značení, dne 29.4. se na místě setkali
zástupci odb.dopravy, KMČ, SVJ Křižíkova 1-3 a 5-7 a proti značení protestující předseda SVJ
Zeyerova 22. Vyjma protestujího všichni ostatní souhlasí se novým značením. KMČ trvá na
ponechání instalovaného dopr.značení - 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 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. Na základě zápisu zahájil staveb.odbor dle informace z 2.5.2013
řešení nepovolené stavby - 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 .
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 - 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.
• KMČ žádá o podsyp vybavení dětského hřiště vnitroblok Kaštanová - požadavek z 2.4.2013 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.

V.

Požadavky MmOl k projednání:

• Majetkoprávní odb. – pronájem či prodej části parc. 404/1 o výměře 38m2 pro zřízení
parkovacího stání se sklopnou parkovací zábranou - KMČ souhlasí s pronájmem plochy.
VI.

Nové požadavky KMČ :

Odbor dopravy :
• instalace dopravního značení, zakazujícího stání vozidel na ul.Březinova v úseku od křížení
s Nezvalovou po tř.Kosmonautů
• instalace sloupků, zamezujících vjezd na chodník před garáží fy Merrit na ulici Březinova –
opakované najíždění dodavatelských vozidel způsobuje potřebu každoroční opravy dlaždic
chodníku
• vyznačení zákazu stání (žlutá čára na obrubníku, značka ???) na chodníku z ul.Jeremenkovy
do ul.Smetanova – pozvolný sjezd především pro kočarky a postižené trvale blokován
parkujícími vozidly – na této straně ulice není chodník !!!
Odbor život.prostředí :
• KMČ žádá o opravu desky dětského pískoviště ve vnitrobloku Kaštanová – hrozí nebezpečí
úrazu dětí !
VII.

Různé

• Diskuse na odb.dopravy dne 9.4. nabídnuty vytipované položky:
- 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.M.Horákové do úrovně opravené vozovky u Ferocentra
- Zeyerova od Blanické po Masarykovu.
Pracovníci odb.reagovali na jednotlivé položky s tím, že budou posouzeny individuálně dle
finanč.možností odboru.
• O termínu rozdělení nevyzvednutých pozorností k roznosu pro jubilanty budou členové KMČ
informováni SMS.

VIII. Ukončení
Jednání ukončeno v 18:15. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 4.6.2013 od 17:00
hod. v zasedací místnosti Jungmanova 25.

Zapsala: Jaroslava Kosová
Schválil: Ing. Evžen Horáček, předseda KMČ 14, ehoracek@seznam.cz

