Komise městské části č.14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
4. května 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. 4. 2016 (12:0:0). Ověřovatelem zápisu odsouhlasen pí. Šnajdrová
(10 : 1: 0).

II.

Splněné resp. odložené požadavky

Odbor správy městských komunikací a MHD (OSMK):
 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 zpřesněno při osobním projednání na odboru 31.3.2016 – provedeno.
Odbor život. prostředí:
 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.
Dle informace z OŽP situaci řeší Ing. Schwarzer – ekolog ČD; došlo k posílení počtu
odpadových nádob, všichni nájemci a uživatelé byli poučeni, že nesmí odkládat odpady
mimo nádoby. Nepořádek po bezdomovcích řeší ve spolupráci s MPO.
 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. 3. 2016 ořez větví smrku a javoru (zakrácení) – dle
informace ze 14. 3. 2016 OŽP domluven s OSMK na přemístění sloupu VO – prořezáno.

III.

Otevřené požadavky

Odbor správy městských komunikací a MHD (OSMK):
 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 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, dle poslední informace z 25.4. jednání o odstranění
majiteli pokračuje
 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 vyvěšeno
KMČ žádá o projednání umístění dopravního značení – jednosměrného provozu – na parkovišti
před poštou Ol 2 –požadavek z 2. 12. 2015
Dle informace odboru ze dne 3. 2. odsouhlaseno v dopravní komisi, realizace dle informace
z 25. 4. Nejpozději přelom květen - červen
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 při čištění přednádražního terminálu (viz otevřené požadavky výše) o kontrolu
a následné utěsnění poruch střechy, z nichž kape na chodce - požadavek z 3.2.2016
KMČ žádá o omezení doby pro dvě vyhrazená parkovací stání před MŠ Blanická (obdobně
upraveno u stání MŠ Na Bystřičce) - požadavek z 3.2.2016
KMČ žádá o opravu chodníku (v majetku města) a k výzvě majiteli prodejny Kaufland o
opravu chodníku v ulici Štursova podél plotu a budovy provozovny - požadavek z 2.3.2016
KMČ žádá o instalaci lavičky na ul. Kosmonautů na místě zlikvidovaného stánku mezi č. p. 13
a 17 – hrazeno z prostředků KMČ - požadavek z 6.4.2016.

Odbor život. prostředí:
 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
 k 6. 4. 2016 vykáceno, zbývá odstranit pařezy a doplnit náhradní výsadbu
 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
 dle informace ze 14. 3. 2016 nelze provést výměnu či obdobnou úpravu zeleně, jednání
KMČ z 6. 4. 2016 doporučuje zvážit osazení oplocení podobného tomu, jež je použito u
živých plotů u komunikací v přednádražním prostoru
 KMČ žádá na základě požadavku hosta jednání o instalaci odpadkových košů na ulici
Masarykova od hlavního nádraží směrem do centra – vyjma zastávkových nejsou na celé ulici
až k mostu přes Moravu - požadavek z 2. 3. 2016 .
Dle vyjádření odd. odpadového hospodářství OŽP z 18.4. t.r. je hustota košů dostatečná.
KMČ s názorem na hustotu nesouhlasí, ve směru od Žižkova náměstí k hlavnímu nádraží
(vzdálenost cca 890 m):
- levá strana - umístěno 5 ks košů, z toho první až ve vzdálenosti 330 m od Žižkova
náměstí
- pravá strana – hlavní pěší trasa od areálu kolejí – umístěno 5 ks košů, vzdálenost od
koše Masarykova 18 ke koši Masarykova 56 činí 513 m.
KMČ se necítí být dostatečně kompetentní k rozhodnutí, zda je hustota dostatečná či
nikoliv, rozhodně je však umístění většiny košů, jak vyplývá z výše uvedených
vzdáleností, nepraktické a musí být minimálně změněno
 KMČ žádá o opravu lavičky – u dětského hřiště Blanická (u pískoviště)
– u plotu MŠ Na Bystřičce v ul. Zeyerova (naproti MŠ Blanická).
Oprava bude hrazena z prostředků KMČ (objednávka OVVI) - požadavek z 6. 4. 2016

 KMČ žádá o úklid trávníku resp. nábřežní plochy nad řekou Bystřicí v ul. Dr. Milady Horákové
v úseku ul. U soutoku – Masarykova - požadavek z 6. 4. 2016.
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.
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 - požadavek z 3. 2. 2016 - dosud bez odpovědi
 KMČ žádá o vystavení objednávky na instalaci lavičky na ul. Kosmonautů a opravy laviček
z prostředků KMČ - viz výše požadavky na OSMK a OŽP (11:0:0) - požadavek z 6. 4. 2016 –
OVVI kontaktoval k 15.4. příslušné odbory.
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.) požadavek z 3. 2. 2016 – dle informace z odboru majitel počátkem března t. r. vyzván
k nápravě.

IV.

Požadavky odborů MmOl k projednání:

Odbor majetkoprávní:
 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 93/138 o ploše 7 m2 – dnes provizorní chodník
k provozovně proti domu Charkovská 9 – KMČ souhlasí (12 : 0 : 0).

V.

Nové požadavky KMČ:

Odbor správy městských komunikací a MHD (OSMK):
 Žádost o opravu vozovky u domu Neumanova 5 u stanoviště kontejnerů (žádost zaslána i s foto
emailem).

VI.

Různé

 Předseda informoval o projednání žádosti občana s odd. OŽP na situaci v ul. Blanická:
- tis je odborně ošetřován, jeho odstranění nepřipadá v úvahu, riziko znečišťování nelze nikdy
vyloučit
- možnosti omezení najíždění na zelený pás bude OŽP řešit v součinnosti s OSMK
 Předseda informoval o žádosti občana o opravu vozovky u domu Neumanova 5
 Předseda informoval o přidělení mimořádných finančních prostředků RMO na opravu
chodníku v ul. Kpt. Nálepky v úseku Charkovská – Dr. M. Horákové
 Předseda informoval o výluce tramvajové dopravy od 9. do 15. května v úseku hlavní nádraží –
Pavlovičky
 Vyvěšení záměru výstavby kruhové křižovatky Vejdovského – Nezvalova na úřední desce
 KMČ pověřuje pí. Bc. Šnajdrovou jednáním s organizací Internetporadna.cz

 Komise se shodla pokračovat nadále ve zveřejňování pouze závazných a oficiálních výstupů
z jednání s jednotlivými odbory MmO, komisemi ZMO či závěry výrobních výborů.

VII. Ukončení
Jednání ukončeno v 18: 50. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat ve středu dne
1.6.2016 od 17:00 hod. na adrese Jungmanova 25.

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

Ověřil: Bc. Milada Šnajdrová

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

