Komise městské části č.14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
3. února 2016
I.

Zahájení, prezence a schválení zápisu

Pravidelné jednání v 17:00 hod na Jungmanově. Přivítání hostů, prezence dle prezenční listiny.
Schválení zápisu z jednání dne 6. 1. 2016 (12:0:0). Ověřovatelem zápisu po diskuzi odsouhlasen p.
Bolek (11:1:0).
II.

Splněné resp. odložené požadavky

Odbor dopravy:
 KMČ žádá o vyčištění kanalizační vpusti na ul. Hálkova proti č.p. 9 - požadavek z 2.7.2015 –
dle vyjádření odboru z konce července - hotovo
 KMČ žádá o vyčištění kanalizačních vpustí na ul. Jeremenkova na spojce mezi křižovatkami
s ul. Kosmonautů a Masarykova na straně přiléhající k dopravnímu terminálu - požadavek
z 4.11.2015 - hotovo
 KMČ žádá o vyčištění kanalizačních vpustí na ul. Jeremenkova mezi přechodem pro pěší u
budovy Tesco (od vstupu do podchodu do St. Hodolan) po kruhovou křižovatku Fibichova na
straně k Tescu) - požadavek z 4.11.2015 - hotovo
 KMČ žádá o odbornou opravu lavičky před nádražní budovou – provizorní deska na sedací
ploše je ostudou – nutno odborně přivařit původní roštové vyplnění - požadavek z 2.12.2015 - vyjádření odboru: z důvodu neustálého poškozování sedáků laviček bude jejich oprava nadále
prováděna dřevěnými latěmi
 oprava mozaikové dlažby na rohu Masarykova 60 a hotel Clarion - požadavek z 2.12.2015 opraveno
 oprava mozaikové dlažby u vyvrácené elektro skříňky neznámého majitele (viz požadavek
na odbor vnějších vztahů z 4.2.2014) - požadavek z 2.12.2015 – opraveno
 v prodloužení chodníku z tř. Kosmonautů za přechodem od hotelu Clarion chybí rošt
v odvodňovacím žlabu – riziko úrazu - požadavek z 2.12.2015 – opraveno.
Odbor životního prostředí:
 KMČ žádá o odstranění uschlého stromu na ul. Vejdovského před budovou Odboru agendy
řidičů a ….MmOl - požadavek z 2.7.2015 - dle informace z OŽP (11.11.2015) je strom
majetkem PREFA TEC, a.s, OŽP jej upozorní na uschnutí (zasláno OŽP v XII/15) – strom
majiteli odstraněn
 oprava nátěrů a rozpadající se stříšky u dětského hřiště mezi tř. Kosmonautů 13/15 – 17/19 požadavek z 4.3.2014 – opraveno
 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 – dle písemného sdělení dr. Loyky rozpor
nastal ve vysvětlování dílčího úseku, v rámci všech protipovodňových opatření dodržen
parametr náhradní výsadby v plném rozsahu
 KMČ žádá o údržbu zelených keřů – vertikální zarovnání – na ul. Jungmanova (za domy
Kosmonautů 10-16 – větve zasahují do1/2 chodníku - požadavek z 1.9.2015 - dle informace
z OŽP (11.11.2015) bude ořez proveden v zimním období 2015/2016 – provedeno.

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
 KMČ žádá o opravu vyvrácené elektro skříňky neznámého majitele (viz požadavek na
odbor vnějších vztahů z 4.2.2014) před domem Masarykova 60 – skříňky opraveny.
III.

Otevřené požadavky

Odbor dopravy:
 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, 2.7.2015 realizováno pouze před MŠ
 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
 KMČ žádá před začátkem nového školního roku o obnovu žlutého vodorovného značení
v křižovatkách ulic Hálkova, Smetanova, Zeyerova, Na Bystřičce (u vjezdu k MŠ) - požadavek
z 2.7.2015
 KMČ žádá o změnu termínu obnovení vodorovného značení na křižovatkách a jejich
těsné blízkosti na jarní měsíce – co nejdříve v návaznosti na povětrnostní podmínky požadavek z 7.10.2015
 KMČ žádá o kontrolu a sdělení jejího výsledku u poruch v chodníku po výkopu a to od budovy
PVT po čp. Kosmonautů 20 - požadavek z 7.10.2015 - požadavek přeposlán TSMO - p.
Halinár
 KMČ žádá o projednání změny dopravního značení – zákazu stání - a to na ul. Hálkova od
křížení s tř. Kosmonautů po křížení s ul. Jungmanova – přemístění značení na druhou stranu
vozovky. Důvodem pro žádost jsou časté střety vozidel, vyjíždějících z ul. Jungmannovy,
s vozidly, přijíždějícími od tř. Kosmonautů, pro špatnou viditelnost v křižovatce - požadavek
z 2.12.2015. Dle informace odboru ze dne 3.2. odsouhlaseno v dopravní komisi
 KMČ žádá o vyvolání jednání s DPMO o údržbě skleněných tabulí na zastávkách MHD
v přednádražním terminálu – špinavé a neudržované nejsou vizitkou při vstupu do města požadavek z 2.12.2015 - údržba prosklených stěn spadá do údržby TSMO – bude provedeno za
příznivějších klimatických podmínek
 KMČ žádá o projednání umístění dopravního značení – jednosměrného provozu – na
parkovišti před poštou Ol 2 – nutno neopomenout autorská práva, která město nevlastní požadavek z 2.12.2015. Dle informace odboru ze dne 3.2. odsouhlaseno v dopravní komisi
 KMČ žádá o odstranění odpadu po povolených výkopech na rohu Zeyerova x Masarykova (u
galanterie Bivoj) a Neumanovy 1 - požadavek z 2.12.2015 – požadavek přeposlán TSMO - p.
Halinár
 KMČ žádá o opravu vyvrácené lampy u rohu budovy hlavního nádraží (u příchodu
k provozovně Kebab) - požadavek z 6.1.2016
 KMČ žádá o prověření majetkových poměrů u zbytků zrušených železničních vleček,
křižujících městské komunikace (zapříčiňujících zvýšený hluk a nutnost častých oprav
výtluků) s cílem jejich odstranění. Jedná se o kolejnice v ul. Vejdovského a Jeremenkova požadavek z 1.9.2015 – po sdělení odboru majetkoprávního předáno na odb.dopravy, dle
informací drážním úřadem vlečky zrušeny, zjištění k případné žádosti majitelů o odstranění
pokračuje.

Odbor život. Prostředí:
 KMČ žádá o ořez suché větve lípy na tř. Kosmonautů u vyústění chodníku od č.o. 13,15 požadavek z 5.5.2015 – po jednání KMČ 1.9.2015 žádá KMČ o zvážení vykácení tohoto
stromu – dle informace z OŽP (11.11.2015) státní správa povolila kácení, bude vykáceno do
konce března
 KMČ žádá v zálivce ul. Štursova (ohraničeno č.o. 4,6,8,10) o dendrologické posouzení
vzrostlých listnatých stromů a náhradní výsadbu za odstraněný strom před č.o. 10 - požadavek
z 2.7.2015 – dle informace z OŽP (11.11.2015) požádána státní správa o povolení kácení 2 ks
jerlínů
 KMČ žádá o řešení zeleně na pozemku parc.č. 938/46 (plocha pod platany před pravou částí
budovy hlavního nádraží u prodejny masa a rychlého občerstvení) – momentálně využíváno
jako veřejná toaleta a smetiště. Zvážit případnou změnu osázení - požadavek z 7.10.2015 – ve
stavu posuzování
 KMČ žádá o jednání s SŽDC z důvodu opětovného silného znečištění obslužné komunikace u
budovy Komanda (podej a výdej zásilek – rychlozboží). Neuklizené odpadky- nedostatek
nádob či špatná frekvence vyvážení- ze zaměstnaneckých prostor i od nájemců způsobují jejich
rozptyl až k tramvajové smyčce Fibichova - požadavek z 7.10.2015 - dosud bez odpovědi
 KMČ žádá o prořez smrku v parčíku Březinova (před vchodem do restaurace) – brání
funkčnosti veřejného osvětlení - požadavek z 2.12.2015 - pracovníci TSMO, a.s. - střediska
zeleně provedou nejpozději do 31.03.2016 ořez větví smrku a javoru (zakrácení)
 KMČ žádá o odstranění odpadu po povolených výkopech z trávníku u křížení Neumanova x
Blanická - požadavek z 2.12.2015.
Odbor koncepce a rozvoje:
 KMČ žádá odbor o bezprostřední informaci o případném předložení územní studie investorem
výstavby KOMERČNÍHO CENTRA Olomouc v prostoru za tramvajovou točnou Fibichova požadavek z 4.11.2015.

IV.

Požadavky odborů MmOl k projednání:

Odbor dopravy:
 Požadavek na zvážení zjednosměrnění ul. Hálkova mezi ul. Štursova a Fibichova – KMČ
nesouhlasí, neboť alternativní řešení vedením dopravy z ul. Štursovy ul. Božetěchovou a dále
Fibichovou směrem k Hálkově by způsobilo především značné hlukové, ale i dynamické
zatížení těchto komunikací, které svým stavem neodpovídají předpokládané zátěži, která i tak
bude značně namáhána v souvislosti s výstavbou pavilonu v areálu FZŠ Hálkova (11:1:0)
 požadavek na zvážení umožnění jízdy cyklistů v obou směrech v ul. Hálkova mezi kříženími
s ul. Jungmanovou a ul. Fibichovou – KMČ nesouhlasí, ulice v souvislosti s hustotou provozu
neumožňuje obousměrnou jízdu, obousměrnost by také zkomplikovala snahu KMČ o zvýšení
bezpečnosti na křížení ulic Jungmanova a Hálkova (12:0:0).

V.

Nové požadavky KMČ:

Odbor dopravy:
 KMČ žádá při čištění terminálu (viz otevřené požadavky) o kontrolu a následné utěsnění
poruch střechy, z nichž kape na chodce
 KMČ žádá o opakování výzvy majiteli objektu Fibichova 6 k opravě propadlého chodníku u
okapového svodu – oprava v lednu provedena, ale opět dochází k propadu – nutno opravit
odborněji

 KMČ žádá o omezení doby pro dvě vyhrazená parkovací stání před MŠ Blanická (obdobně
upraveno u stání MŠ Na Bystřičce)
Odbor vnějších vztahů:
 KMČ žádá o očistu chodníku za domem Masarykova 51 (u hřiště Blanická) - požadavek
z 2.12.2015 – dle informace z odb.dopravy (požadavek původně směřován na odb.dopravy)
obecně úklid chodníků (nikoli zimní údržba) je v kompetenci OŽP. Dle informací z OŽP je
chodník přiléhající ke garážím ve správě SNO.
Odbor stavební:
 KMČ žádá o upozornění majitelů nemovitosti Masarykova 50 (SŽD Praha) k nápravě
rozpadlého okapového svodu nad chodníkem, který způsobuje odpadání kusů omítky a vzniká
riziko úrazu chodců - požadavek z 2.7.2015 (původně směřován na majetkoprávní odb.)

VI.

Různé

 Host – předseda SVJ – požádal komisi o vyhodnocení situace s parkováním v ul. Nezvalova
v návaznosti na připravovanou výstavbu v areálu MVŠ. Předseda KMČ na příslušných
odborech prověří možnosti a v případě kladného výsledku jednání úpravu komise zařadí do
investičních požadavků
 předseda informoval o možnosti vratky daně členům komise
 KMČ stanovila termín jednání komise v měsíci červenci na pátek 1.7.

VII.

Ukončení

Jednání ukončeno v 18: 50. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat ve středu dne
2.3.2016 od 17:00 hod. na adrese Jungmanova 25.

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

Ověřil: Jan Bolek

Pozn. Výsledky hlasování (x:y:z) v podobě pro: zdržel: proti. Nutný počet pro přijetí usnesení - 7.

