Komise městské části č.14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
3. března 2015
I.

Zahájení, prezence a schválení zápisu

Pravidelné jednání v 17:00 hod na Jungmanově 25. Přivítání nových členů KMČ, prezence dle
prezenční listiny. Schválení zápisu z jednání dne 3.2.2015.
II.

Splněné resp. odložené požadavky

Odbor vnějších vztahů:
 KMČ žádá o opravu lavičky před východem z budovy hlavního nádraží (u nové prodejny masa
a uzenin) - požadavek z 9.12.2014 – splněno
 na základě sdělení odboru život. prostředí o nekompetentnosti tohoto odboru k řešení níže
uvedeného požadavku KMČ ze 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 – majitelem MmOl – bude řešeno.

III.

Otevřené požadavky

Odbor dopravy:
 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
 KMČ žádá o prověření vlastnictví chodníku kolem plotu a budovy Kauflandu na ul.Štursova a
případnou opravu (je-li v majetku města) resp. výzvu vlastníkovi k opravení- požadavek
z 9.12.2014 – bude prověřeno odborem, příp. oprava v jarních měsících.
Odbor život.prostředí :
 osazení košů na psí exkrementy a to především na úseku ul. Masarykova od vlak. nádraží 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 prořez jehličnanů (zasahujících do chodníku a nutících chodce vstupovat do
cyklostezky) 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 –
zadáno, provedení do března
 KMČ žádá o posouzení stavu stromů (uschlé větve, kácení nebo prořez ?) před Masarykova 52,
mirabelky na ul. Křižíkova u plotu zahrady MŠ Zeyerova, stromu v parčíku na ul.Březinova
přímo proti vyústění ul. Křižíkova - požadavek z 7.10.2014 – zadáno, provedení do března
 ořez větve za domem Masarykova 53 (přístup k dětskému hřišti) - požadavek z 2.12.2014 –
zadáno, provádění do konce března
 KMČ žádá o posouzení resp.prořez – spodní větve (1-2 ks) smrku u vyústění chodníku od
ul.Nezvalovy na tř.Kosmonautů u č.o.13, a dtto u smrku v zadním traktu Jungmanova 22
(směrem k tř.Kosmonautů) u telef.budky – při nedávném přetížení zmrzlými srážkami
komplikovali chůzi po chodníku.

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.
 KMČ žádá v souvislosti s vyhořením stánku (bývalá prodejna tisku a tabáku) na tř.
Kosmonautů mezi bloky 13-15 a 17-19 o odstranění jeho torza s ohledem zvláště na
bezpečnost, o estetické stránce nemluvě. (Požadavek na odstranění stánku od 4.9.2012 –
viz otevřené požadavky výše.)
- k výše uvedeným bodům, vztahujícím se ke stánku na tř. Kosmonautů – odbor
zabezpečil uzavření stánku řetězem a zámkem, na vyklizení podána exekuce.
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
IV.

Požadavky odborů MmOl k projednání :
Nebyly vzneseny.

V.

Nové požadavky KMČ:

 KMČ žádá Radu města Olomouce o pomoc při řešení situace v prostoru za smyčkou DPMO,
v prostoru dnešního STK resp. tenisových kurtů, kde kromě již vydaných stavebních povolení
na dvě kancelářské budovy plánuje investor výstavbu dalších dvou budov. Podáváním žádostí
o územní rozhodnutí resp. stavební povolení na jednotlivé budovy se dosud vyhýbal studii
EIA, která je dle názoru KMČ pro povolení dalších staveb v tomto prostoru potřebná.
Předpokládanou kapacitou stání v nových objektech (cca 520 míst) v porovnání s celkovou
plánovanou kapacitou kancelářských ploch dojde k razantnímu zvýšení dopravy dynamické,
neboť na jediné existující příjezdové cestě do prostoru již dnes dochází ke zdržení na ul.
Jeremenkova z důvodu obtížného nájezdu do této komunikace pro autobusy DPMO, zajíždějící
na odstavnou plochu uvnitř smyčky a to i v případě protijedoucího jen osobního vozidla
(dnešní odhadovaný průjezd vozidel k firmě MAPEI, STK a tenisovému prostoru cca 80
vozidel). Současně v přilehlé oblasti dojde k enormnímu nárůstu potřeby statické dopravy.
O vlivu radikálního zvýšení prašnosti, hluku a souvisejících dopadů na životní prostředí
obyvatel netřeba polemizovat.

VI.

Různé



KMČ navštívil obyvatel ulice Smetanovy a komisi předložil materiály, jež získal při zjišťování
v tisku inzerované výstavby kancelářské budovy v prostoru STK na ul. Smetanova. Z materiálů
vyplývá nejen výstavba této budovy, ale výstavba celého kancelářského komplexu v tomto
prostoru, o níž nebylo občanům ani KMČ nic známo. Komise byla upozorněna na organizování
petice, směřující k omezení výstavby v tomto prostoru. Po diskusi přijat požadavek směrem
k Radě města Olomouce – viz výše
 Předseda komise informoval o úpravě prodeje kuponů na městskou hromadnou dopravu pro
seniory nad 70 let – viz příloha.
VII.

Ukončení

Jednání ukončeno v 18:10. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 7.4.2015
od 17:00 hod.na adrese Jungmanova 25.

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

