
Komise městské části č.14 – Nové Hodolany 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

2. září 2014 
 

I.        Zahájení, prezence a schválení zápisu 
 

Pravidelné jednání v 17:00 hod na Jungmanově 25. Prezence dle prezenční listiny. Schválení 

zápisu z jednání dne 1.7.2014  

 

 

II. Splněné resp. odložené požadavky 

 

Odbor dopravy: 

 v souvislosti s realizací studie opravy ul. Kaštanová prověřit zakomponování přechodu před 

budovou OLFEDO (vysoká koncentrace studentů, bezpečnější přecházení seniorů) - požadavek 

z 4.2.2014 – prověřeno, je v projektové dokumentaci, plánovaná realizace 2015. 

  

Odbor koncepce a rozvoje : 

 v souvislosti s dlouhodobým (z pohledu KMČ) neřešením situace se stanovišti na TKO a 

separovaný odpad žádá KMČ o zařazení zpracování studie reálnosti umístění podzemních 

velkokapacitních kontejnerů na výše uvedené odpady pro oblast působnosti komise - 

požadavek z 7.1.2014 – požadavek na vytvoření projektové dokumentace zařazen do 

investičních požadavků KMČ pro rok 2015.  

 

 

III. Otevřené požadavky 

 

Odbor dopravy: 

 Tř.Kosmonautů – uvolněné a silně popraskané dlaždice od křížení s Vejdovského na pravé 

straně směrem k tř.17.listopadu (u BEA) - požadavek z 7.5.2013 – bod trvá, opravena jen levá 

strana 

 KMČ žádá po projednání s přísl. orgány umístění dopr.značky „Vjezd pouze pro dopravní 

obsluhu“ do zálivky na ulici Štursova proti sociálnímu odboru magistrátu – nedisciplinovanost 

řidičů vede k ničení zeleně a to i vozidly TSmO, která kvůli špatně zaparkovaným vozidlům 

nemohou plnit své úkoly – požadavek z 1.10.2013 – bod trvá, řeší dopr. komise 

 oprava povrchu spojovací cesty z ul.Kaštanová na ul.Charkovská na poz.parc.č. 93/110 

(pozemek v pronájmu města, které se zavázalo jej udržovat) – povrch v části nezpevněn, 

v případě mokra (rozbředlý sníh, po dešti) velmi obtížně průchozí. Spojka využívána jak 

obyvateli sídliště Kaštanova k cestě na tramvajovou dopravu, tak občany z oblasti od 

Masarykovy ul. pro cestu do OD SENIMO (vyšší věk rezidentů) - požadavek z 4.2.2014 – 

oprava z prostředků KMČ v období září-říjen 

 KMČ žádá o doplnění žlutého vodorovného značení před domem Kaštanova 15 a křížové  

vyznačení ve slepém konci - požadavek z 4.3.2014 

 KMČ žádá o vodorovná značení v ulici Vrchlického v prostoru za podchodem (blokace vozidel 

TSmO při odvozu odpadů) - požadavek z 4.3.2014 

 KMČ žádá o provedení opravy schodů na obou stranách mostu pro pěší přes Bystřičku (spojka 

Blanická x dr.M.Horákové - požadavek z 6.5.2014 - při osobním projednání na odboru 

doplněno o opravu dlažby na levobřežním nájezdu od Masarykovy 

 

 



Odbor život.prostředí : 

 osazení košů na psí exkrementy a to především na úseku ul. Masarykova po Bystřičku, na 

tř.Kosmonautů a v prostoru u LŠU Žerotín na ul. Kavaleristů - požadavek z 7.1.2014 – bez 

reakce 

 opravu nátěrů vybavení dětského hřiště mezi Kosmonautů 13/15 – 17/19 - požadavek 

z 4.3.2014. 

 KMČ žádá o vykácení víceméně uschlé břízy v ulici Blanická (naproti č.p.12) – pády suchých 

větví - požadavek z 6.5.2014  

 KMČ žádá o posouzení stavu skupiny jehličnanů v parčíku Štursova (zálivka naproti 

sociál.odb.MnOl) a následně provedení úprav (minimálně prořez, vykácení ???) - požadavek 

z 6.5.2014 

 KMČ žádá o odfrézování kořenové části po provedeném prořezu keřů černého bezu na ulici 

Štursova proti sociál. odboru  - požadavek z 3.6.2014 

 KMČ žádá o odborné posouzení stavu stromů a následnou reakci: 

- alej v ulici Jungmanova mezi křížením s Hálkovou a Vejdovského  

- požadavek z 3.6.2014 

 KMČ žádá o odborné posouzení stavu stromů a následnou reakci: 

- 2 ks naproti školce na Kpt.Nálepky 

- lípa na ul.Štursova před křížením s Hálkovou 

- 2 ks stromů v ul.Blanická mezi křížením s ul.Neumanova a Zeyerova 

- 1 ks stromu (suché větve) nad chodníkem u domu Neumanova 1 

           -  požadavek z 3.6.2014 

 KMČ žádá o prořez jehličnanů na tř.Kosmonautů na levé straně od hl.nádraží (sudá čísla) 

po křížení s Vejdovského a na pravé straně od prodejny Albert po Vejdovského -  

požadavek z 1.7.2014 

 KMČ žádá o prořez jeřabin na Kaštanové 13,15 -  požadavek z 1.7.2014 

 KMČ rozšiřuje požadavek o odborné posouzení stavu stromů a následnou reakci: 

- celkem 4 ks stromů na Kpt.Nálepky v úseku od M.Horákové po křížení 

s Dukelskou 

- lípa v parčíku Dukelská-Kpt.Nálepky 

-  požadavek z 1.7.2014 

. 

 

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, ten fakticky 

nedosažitelný, řešeno právní cestou  –  požadavek z 4.9.2012 - bod v řešení (a v evidenci 

KMČ). 

 návazně na výše uvedený požadavek a na základě stížností občanů a potvrzení pravdivosti 

jejich informace příslušníky Městské policie žádá KMČ o zabezpečení vstupu do stánku na 

tř.Kosmonautů, na jehož problematickou existenci upozorňuje KMČ od září 2012. Stánek 

s vylomenými dveřmi je nyní permanentně obydlen bezdomovci resp. jinými osobami bez 

trvalého pobytu, kteří jsou i několikrát během dne vyháněni příslušníky Městské policie (o 

hygienických dopadech v okolí netřeba jistě informovat) - požadavek z 3.12.2013. 

 

Odbor vnějších vztahů: 



 KMČ žádá o zjištění a předání výzvy majitelům elektro skříněk na chodníku před 

Masarykova 56 k jejich opravě – u jedné nepevný kryt, druhá silně vychýlena z osy. Dle 

informace a zjištění odboru dopravy nejsou majetkem města, doporučeno se obrátit na 

majetkoprávní resp. investiční odbor - požadavek z 4.2.2014 

 KMČ žádá o pořízení nové vitríny komise v ulici Kaštanova - požadavek z 4.3.2014 

 na základě sdělení odboru život. prostředí o nekompetentnosti tohoto odboru k řešení níže 

uvedeného požadavku KMČ z 4.3.t.r. žádá KMČ odbor VVI o zjištění kompetentní osoby za 

MmOl, schopné projednat s Povodím Moravy - majitelem zábradlí kolem břehů řeky Bystřice 

- jeho narovnání a následné udržování (včetně nátěrů) v celém rozsahu od mostu pro pěší na 

Kpt. Nálepky směrem k soutoku s Moravou na levém břehu resp. po pozemky AČR na pravém 

břehu - požadavek z 1.4.2014.  

 

 

IV. Požadavky odborů MmOl k projednání : 

 

Odbor majetkoprávní : 

 Prodej pozemku parc.č. 804/33 (2293 m2), parc.č. 834/8 (1060 m2), parc.č. 938/4 (339 m2), 

parc.č. 1162 (33 m2), parc.č. 2270 (3 m2) – pozemky pro budoucí výstavbu krytých i 

nekrytých tramvajových stání při ul.Jeremenkově  ve prospěch DPMO  

následně upravena žádost na  

směnu: část.  parc.č. 804/33 (775 m2), část parc.č. 834/8 (973 m2), část parc.č. 938/4 (7 m2), 

parc.č. 1162 (33 m2), parc.č. 2270 (3 m2)  za část parc.č. 804/42 (8 m2) a výpůjčku části 

parc.č. 804/33 (32 m2) – KMČ zpětně potvrzuje souhlas za předpokladu doplatku při 

směně (z důvodu časové tísně odsouhlaseno v červenci technickým způsobem).  

 Nájem pozemku parc.č. 644/2 (116 m2) ve prospěch spolku Oblastní unie neslyšících 

Olomouc – s ohledem na smluvní užívání sousedních pozemků (také v majetku města) KMČ 

souhlasí. 
 

 

V. Nové požadavky KMČ: 

 

Odbor dopravy: 

 Opětovné osazení sloupu veřejného osvětlení s přidaným osvětlením přechodu na 

ul.Jeremenkova (u křižovatky s ul. Na Bystřičce) 

 

 

VI. Různé 

 

 Předseda KMČ projednával na odb. dopravy MmOl stížnost na zvýšenou hlučnost u kruhového 

objezdu na ul.Jeremenkova (viz zápis z 1.7.2014). S ohledem na připravovanou úpravu v této 

ulici v souvislosti s budováním cyklostezky (od křižovatky hotel Senimo po poštu Ol 2) 

nebudou v dohledné době prováděny žádné úpravy dopravního značení. 

 KMČ projednala žádost majitelů nemovitosti v ul. Na Bystřičce na souhlasné stanovisko se 

zřízením sjezdu na pozemek. Jelikož navržená projektová dokumentace by znamenala ztrátu 

všech stávajících parkovacích míst v této části ulice (cca 13 míst), KMČ nesouhlasí se 

zřízením tohoto sjezdu bez garance zachování parkovacích míst na levé straně komunikace. 

 Předseda KMČ informoval o použití částky na prioritní opravy z rejstříku oprav KMČ: 

- oprava spojky Kaštanová – Charkovská   136.766,- Kč 

- oprava nároží Fibichova – Božetěchova     91.517,- Kč 

- oprava chodníku v zálivu Štursova              51.500,- Kč 



- oprava propadů chodníku a cyklostezky na třech nárožích křižovatky Vejdovského – 

Kosmonautů                                                 10.018,- Kč 

Realizace TSmO v měsících září a říjen. 

 Předseda KMČ informoval o projednání vyčištění kanalizačních vpustí s odpovědným 

pracovníkem TSmO na parkovišti Kaštanová (za autosalonem MAZDA) a kruhových 

objezdech Jeremenkova x Blanická, resp. Jeremenkova x Fibichova. 

 Na základě stížností občanů, předaných komisi, byla požádána Městská policie o intenzivnější 

kontrolu prostoru laviček u Dukelské 14, kde nepřizpůsobiví občané ruší klid a veřejný 

pořádek, navíc v těsné blízkosti Mateřské školy – častý pohyb malých dětí.  

 KMČ odsouhlasila investiční požadavky pro rok 2015 a to: 

- projektová dokumentace k rekonstrukci chodníků a vybudování parkovacích míst 

v lokalitách Zeyerova, Křižíkova, Březinova (zúžení stávajících širokých a v zimě 

neudržovaných chodníků) 

- projektová dokumentace k rekonstrukci ul. Smetanova čp. 16 – 38 – brána TOS 

- projektová dokumentace k umístění podzemních velkokapacitních kontejnerů na TKO 

v ulici Jungmanova, Zeyerova, Březinova (2x i v prostoru za CPI), Praskova, Wanklova, 

Dukelská, Gorazdovo nám 

- realizaci investiční akce Štursova. 

 KMČ navštívili zástupci SVJ Kosmonautů 25 s požadavkem na řešení dopadů pobytu občanů 

bez trvalého pobytu – exkrementy a odpadky v zeleni směrem k cukrárně MIA a pod 

„vlaštovkami“, hluk, narušování soužití. Informace vyslechl i přítomný člen Městské policie, 

který obratem reagoval, osvětlil možnosti MP a přislíbil intenzivnější dohled. Konstatováno, že 

k vyšší koncentraci dochází i z důvodu laxního přístupu vedení prodejny Albert („Hanačka“), 

které není schopno si zjednat pořádek na svém pozemku před vstupem. Předseda KMČ 

projedná možnosti úpravy charakteru zeleně resp. častější prořezy keřů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VII. Ukončení 

Jednání ukončeno v 18:40. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 7.10.2014 

od 17:00 hod. na adrese Jungmanova 25. 
 

Zapsala: Jaroslava Kosová 

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

mailto:ehoracek@seznam.cz

