Komise městské části č.14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
2. června 2015
I.

Zahájení, prezence a schválení zápisu

Pravidelné jednání v 17:00 hod na Jungmannově 25. Přivítání hostů, prezence dle prezenční
listiny. Schválení zápisu z jednání dne 5.5.2015. Ověřovatelem zápisu po diskuzi – viz různé –
odhlasována pí. Kroutilová (10:0:0).
II.

Splněné resp. odložené požadavky

Odbor dopravy:
 KMČ žádá o důslednou kontrolu při přebírání prostor po opravách na budově Březinova 7
resp.7A – pojíždění vozidel způsobilo rozsáhlé poškození chodníků při této budově i zeleně při
vyústění na ul. Březinova u č.o. 5. Vzhledem k opakovanému využívání pro jízdu vozidel,
která ničí chodník, žádá KMČ o opatření, zamezující takovému chování – požadavek
z 7.4.2015 - odbor dopravy projednal s MPO s tím, že vnitroblok nemůže sloužit zásobovacím
vozidlům a účelová komunikace od parkoviště CPI, nemůže sloužit k pojezdu ani parkování
vozidel – MPO instruována k pokutování a zvýšenému dohledu
- dle dokladů, získaných v druhé polovině května předsedou KMČ, je chodník a
účelová komunikace od CPI po travnatou plochu k dvornímu traktu ul. Březinova
od 31.3.2015 v pronájmu, po provedení plánovaných stavebních úprav bude
nájemcem uvedena do řádného stavu.
Odbor vnějších vztahů:
 KMČ žádá o podnět Městské policii k provádění důslednější kontroly stání vozidel v travnatém
pásu v ul. Blanická (především u vstupu do mateřské školy) - požadavek z 7.4.2015 – zahrnuto
do plánu kontrol MP.
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 ulice
 KMČ žádá o vyčištění kanalizačních vpustí na ul. Jeremenkova od kruhové křižovatky s ul.
Blanickou po křížení s ul. Masarykovou po obou stranách vozovky- požadavek z 7.4.2015
 KMČ žádá o změnu, a to posun osazení dopravní značky, vymezující 4 místa pro vozidla
taxislužby, na parkovišti u budovy pošty Olomouc 2. Nevhodné umístění je zdrojem konfliktů
mezi agresivními řidiči taxislužby a ostatními uživateli parkoviště - požadavek z 7.4.2015 –
osobně upřesněno ing. Motyčkové s příslibem prověření – zjištěn problém s ohledem na
autorská práva projekční firmy, zatím v řešení.
 KMČ žádá o obnovení vodorovného značení na cyklostezkách v lokalitě, včetně vymezení
pásu před MŠ Na Bystřičce – impuls od občanů i MPO - požadavek z 5.5.2015 – dle informace
zadáno TSmO
 KMČ žádá o zkontaktování KÚ Olomouckého kraje – majitele pozemku u LŠU Žerotín –
ohledně opravy rozsáhlých poškození komunikací v tomto prostoru - požadavek z 5.5.2015
Odbor život. prostředí :
 osazení koši na psí exkrementy, a to především na úseku ul. Masarykova od vlakového












nádraží po Bystřičku, na tř. Kosmonautů a v prostoru u LŠU Žerotín na ul. Kavaleristů požadavek z 7.1.2014 –
reakce OŽP z 15.4.2015 – pro psí exkrementy je doporučeno využívat běžné
odpadkové koše, z Masarykovy ul. musely být na žádost obyvatel (zápach) již
umístěné koše odstraněny, tř. Kosmonautů je v řešení
oprava nátěrů a rozpadající se stříšky u dětského hřiště mezi tř. Kosmonautů 13/15 – 17/19 požadavek z 4.3.2014 – dle informace v řešení
KMČ žádá o prořez jehličnanů (zasahujících do chodníku a nutících chodce vstupovat do
cyklostezky) na tř. Kosmonautů, jedná se o levou stranu od hl. nádraží (sudá čísla) po křížení
s ul. Vejdovského a o pravou stranu od prodejny Albert po Vejdovského - požadavek
z 1.7.2014 – zadáno, urgováno provedení odborem
KMČ žádá o kontrolu a doplnění lipové aleje na tř. Kosmonautů od vlakového nádraží po
ul.17.listopadu – před pár lety vysazené stromky jsou značně poškozené a vzniklo několik
proluk, jež se budou posléze obtížně dosazovat, z důvodu rozdílné výšky stromů - požadavek
z 7.4.2015
osazení koši na odpadky na tř. Kosmonautů, a to v úseku od křížení s Vejdovského po ul. 17.
listopadu – absence košů zapříčiňuje znečištění zeleně po obou stranách ulice – markantní
zvláště po víkendech - požadavek z 7.4.2015 - požadavek přislíbeno řešit
KMČ žádá o opravu laviček na pěší komunikaci - spojce Blanická – Kaštanova (u MŠ Na
Bystřičce) - požadavek z 7.4.2015
KMČ žádá o zrušení lavičky na rohu ul. Na Bystřičce-Zeyerova (u fy Sharp) a její přemístění
do prostoru u dětského hřiště Blanická - požadavek z 7.4.2015 – bude realizováno v 6. měsíci
KMČ žádá o ořez suché větve lípy u č.o. Kosmonautů 13 - požadavek z 5.5.2015
KMČ žádá o vysvětlení negativního rozporu v počtu náhradní výsadby za vykácené stromy a
keře v rámci protipovodňových opatření – dle Radničních listů č.2 str.8: „……Konkrétně jsme
povolili kácení 354 stromů a 14 skupin keřů o rozloze 1613 m². Náhradní výsadba bude
zahrnovat 245 stromů a 1372 m² keřové plochy,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí
magistrátu Petr Loyka - požadavek z 5.5.2015.

Odbor majetkoprávní:
 KMČ žádá o prověření vlastnických práv ke stánku, resp. k nájemní smlouvě na plochu pod
stánkem s tiskovinami a tabákem na tř. Kosmonautů mezi bloky 13-15 a 17-19. Stánek
dlouhodobě uzavřen, okolí znečišťováno osobami bez trvalého bydliště – odpadky,
„vykonávání potřeby“ za stánkem apod. V případě nemožnosti odstranění stánku, resp. jeho
výpovědi z nájmu, žádáme o předání věci k řešení na příslušné odbory za účelem zajištění
kontroly pořádku okolo stánku – dle informace odb. majetkoprávního z října 2012 podána
tříměsíční výpověď nájemci, který je fakticky nedosažitelný, věc řešena právní cestou –
požadavek z 4.9.2012 - bod v řešení (a v evidenci KMČ).
- v návaznosti na výše uvedený požadavek a na základě stížností občanů, kdy byla
pravdivost jejich informací potvrzena strážníky 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 osobami bez
trvalého pobytu, které jsou i několikrát během dne odtud vykázány strážníky Městské
policie (o hygienických dopadech na okolí netřeba jistě informovat) - požadavek
z 3.12.2013.
- KMČ žádá v souvislosti s vyhořelým stánkem (bývalá prodejna tisku a tabáku) na tř.
Kosmonautů mezi bloky 13-15 a 17-19 o odstranění jeho torza, a to zvláště s ohledem na
bezpečnost a estetičnost okolí (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.

 KMČ žádá o prověření vlastnictví zídek, vymezujících dnes nevyužívané stanoviště nádob na
TKO za domem Kosmonautů 10a (výměnička); v případě vlastnictví městem žádá KMČ o
kroky vedoucí k jejich odstranění - požadavek z 5.5.2015.
Odbor vnějších vztahů:
 KMČ žádá o zjištění majitelů elektro skříněk na chodníku před Masarykova 56 a předání jim
výzvy k jejich opravě – u jedné je nepevný kryt, druhá je 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 – sděleno absurdum kontaktovat majitele přilehlé
nemovitosti Masarykova 56
 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 na tuto komunikaci pro autobusy DPMO, které
zajíždějí 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 dojde v přilehlé oblasti k enormnímu nárůstu potřeby statické
dopravy. O vlivu radikálního zvýšení prašnosti, hluku a souvisejících dopadů na životní
prostředí obyvatel netřeba polemizovat – požadavek z 3.3.2015 – sdělení JUDr. Hyravé,
vedoucí stavebního odboru z 22.4.2015: Dle nového územního plánu (platný od září 2014) je
výstavba v předmětné ploše podmíněna zpracováním územní studie. OKR vypracoval zadání
pro tuto studii a investor se s ní seznámil. Dle nám sdělených informací územní studie není
dosud zaevidována ani předložena k projednání odboru koncepce a rozvoje
IV.

Požadavky odborů MMOl k projednání:

Nebyl vznesen žádný požadavek.
V.

Nové požadavky KMČ:

Odbor dopravy:
 KMČ žádá o opravu mozaikové dlažby u kanalizačního poklopu před domy Masarykova 56-58
Odbor život. prostředí:
 KMČ žádá o opravu a údržbu betonových květináčů, nainstalovaných jako zábrany pro vjezd
ve vnitrobloku Masarykova x Zeyerova x Blanická x Na Bystřičce
 KMČ žádá o zintenzivnění údržby zelených keřů (zejm. jejich výšky) v oblasti sídliště
Kosmonautů 3 – 25 z důvodu jejich využívání bezdomovci k znečišťování fekáliemi
Odbor vnějších vztahů:
 KMČ žádá o vyvolání jednání příslušných pracovníků MMOl s oblastním vedením České
pošty z důvodu stížnosti občana na nadměrný noční hluk, způsobovaný provozem u zadních
ramp (druhý vjezd do areálu z Jeremenkovy ve směru od hlav. nádraží) za účasti zástupců
dotčených obyvatel.
VI.

Různé

 Host 1 – zástupce SVJ 3-5 z tř. Kosmonautů sdělil, že uvedené sdružení podporuje petici, která
vznikla mezi obyvateli Kosmonautů 23-25, za důslednější kontrolu bezdomovců
nedodržujících základní pravidla hygieny (močení, fekálie) a pravidla udržování čistoty. Dále
je třeba jejich kontrola v souvislosti s užíváním prostor pod tzv. vlaštovkami k jejich nočnímu
pobytu, čehož doprovodným jevem jsou výše uvedená porušování; současně požádal o
intenzivnější (zkracovací) údržbu zeleně v celém areálu sídliště Kosmonautů 3 – 25 – žádost
komise viz bod V; reagoval a postupy MP vysvětlil přítomný strážník MP. Předseda projedná
možnost zvýšení kontrol při jednání s ředitelem MPO dne 8.6.2015; současně prověří na
MMOl možnosti stavebního uzavření vlaštovek na OKR a SO
 Host 2 – informoval o petici za zachování zbytku aleje u břehu řeky Moravy na pozemcích u
areálu BEA
 Projednány požadavky hosta 3:
- na rozdělení činnosti zapisovatel x ověřovatel - vždy zástupce koaliční strany x
opoziční a obráceně – projednávání po diskusi odmítnuto 8:2:0
- monitoring úřední desky MMOl v kategorii územní a stavební řízení ze strany KMČ –
komise vyzkouší, případné pravidelné zařazení po vyhodnocení – 9:1:0
- stížnost na noční hluk v ul. Jeremenkova z provozu České pošty (hluk z nakládky,
troubení před vjezdem, vysoké otáčky motorů). Stížnost doplněna žádostí o jednání
MMOl s Českou poštou za účasti zástupců dotčených obyvatel. S přítomným
stěžovatelem dohodnuto zmapování a zajištění vyjednávacího mandátu či
zmocněných zástupců zainteresovaných obyvatel bezprostředně dotčených hlukem
z provozovny ČP - žádost komise směrem k MMOl - viz výše v bodu V. – 10:0:0
- informace o volbě předsedy KMČ – podáno vysvětlení
- podpořil hosta 1 v potřebě masivnějšího výkonu MP v lokalitě a současně požádal o
zintenzivnění kontrol na Masarykově tř. Z důvodu ohrožování pěších vozidly
stojícími proti dopravním předpisům – přítomný strážník MP reagoval
 Minule projednávané světelné stožáry ve vnitrobloku kpt. Nálepky x Wanklova x Praskova x
Dukelská – SNO odstranila
 Podnět obyvatelky domu Jeremenkova na opravu laviček na střeše garáží v ul. Dr. Milady
Horákové za čísly Jeremenkova 16 – 18 – předseda projedná s MMOl
 Předseda informoval:
- o obsahu dalšího mailu obyvatele Hálkovy ul. k úpravě dopravy v lokalitě
- o patronátu radní ing. Taclové nad KMČ
- o pozvánce na Svátky města
 Z podkladů na opravy komunikací, předaných odboru dopravy, navrženy a následně odsouhlaseny k čerpání prostředků KMČ akce (9:0:0):
- chodník na křížení Zeyerova x Křižíkova u MŠ
– cca 50.602,- Kč
- chodník na Březinově (u skladových vrat Merittu)
– cca 145.200,- Kč
- chodník na křížení Jeremenkova x Blanická (u obvod. lékařky) – cca 106.800,- Kč.
Oprava živičné vozovky na ul. Zeyerova č.o. 3-5 v kalkulované výši cca 175.400,- Kč bude
realizována v případě získání dalších finančních prostředků.
 Z podnětů na opravy komunikací, předaných odboru dopravy, zahájeny realizace v ul.
Jeremenkova, Smetanova, tř. Kosmonautů (vozovka); další budou následovat.
VII.

Ukončení

Jednání ukončeno v 19:20. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 2.7.2015
od 17:00 hod. na adrese Smetanova 21.
Zapsala: Jaroslava Kosová
Ověřil: Mgr. Eva Kroutilová
Schválil: ing. Evžen Horáček, předseda KMČ 14, ehoracek@seznam.cz
Pozn. Výsledky hlasování v podobě pro: zdržel: proti. Nutný počet pro přijetí usnesení - 7.

