Komise městské části č.14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
7. září 2016
I.

Zahájení, prezence a schválení zápisu

Pravidelné jednání v 17:00 hod. Přivítání hostů, prezence dle prezenční listiny. Schválení zápisu
z jednání dne 1. 7. 2016 (8:1:0). Ověřovatelem zápisu odsouhlasena pí. Šnajdrová (76:1:0)

II.

Splněné resp. odložené požadavky

Odbor správy městských komunikací a MHD (OSMK):
 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 - upraveno
 KMČ žádá o prověření možnosti vybudování zábradlí u schodů na mostě pro pěší přes řeku Bystřici,
spojujícím ul. Blanická – Kaštanová případně následné kroky směřující k realizaci instalace požadavek z 1.6.2016 – realizováno
 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 - realizováno

Odbor vnějších vztahů:
 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, TSmO vystavily objednávku. - realizováno

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 – bez reakce
 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 20.5. jednání o odstranění majiteli pokračuje
 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 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 opravu chodníku v oblouku u křížení ulic Na Bystřičce a Masarykova (směrem k
Blanické ul. - požadavek z 1.6.2016
 KMČ žádá o opravu chodníku na ul. Masarykova č. o. 28 tvorba dvou po dešti pomalu vsakujících louží
(cca 3 hod.)o rozměrech každé cca 1 x 2 m (proti výkladům květinářství) - požadavek z 1.6.2016

 KMČ žádá o opravu chodníku na ul. Neumanova č. o. 1- po překopu před třemi roky propad a vznik po
dešti pomalu vsakující louže (cca 5 hod.), kterou nelze překročit - požadavek z 1.6.2016
 KMČ žádá o prověření možnosti výstavby a případně následné kroky směřující k realizaci krytého
přístřešku u autobusové zastávky Černá cesta (ve směru k Hradisku – viz bod VI. Různé) požadavek z 1.6.2016
 KMČ žádá o opravu propadu chodníku na ul. Kosmonautů u mostu přes Moravu (u Škoda Samohýl) požadavek z 1.7.2016.

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
 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 – dle informací oplocení ve stavu posuzování
 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
- k datu 1.7.2016 rozšířen požadavek opravy na hřišti Blanická o opravu další lavičky
 KMČ žádá o odstranění suchých stromů a to na obou koncích domu č. p. 7-9 na ul. Kosmonautů (lípa +
bříza) - požadavek z 1.7.2016
 KMČ žádá o odstranění suchého strom u křížení ul. M. Horákové a Praskovy (bříza) - požadavek
z 1.7.2016.
.

Odbor koncepce a rozvoje:
 KMČ žádá odbor o okamžitou 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

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 – dosud neopraveno.

IV.


V.

Požadavky odborů MmOl k projednání:

Nebyl vznesen.

Nové požadavky KMČ:

Odbor správy městských komunikací a MHD (OSMK):

 KMČ žádá o dokončení úpravy okolí lavičky na ul. Kosmonautů na místě zlikvidovaného stánku
 KMČ žádá o opravu resp. zhasnutí světelné fontány na kruhové křižovatce Jeremenkova x Fibichova
z důvodu neestetické funkčnosti
 KMČ žádá o opravu střechy podchodu u vyústění ke Krajskému úřadu – silně zatéká, neplní funkci
 KMČ žádá ve vnitrobloku M. Horákové x Starodružiníků x kpt. Nálepky o nápravu dlouhotrvajícího
vzniku kaluže ve spodní části příjezdu z ul. Praskova
 KMČ žádá o přesunutí dvou odpad. košů, které se po odstranění laviček již nevyužívají, z travnaté
plochy před M. Horákové 1 na jiné účelnější místo.

Odbor život. prostředí:
 KMČ žádá o posouzení stavu stromů na ul. Masarykova – jen v prostoru Zeyerova x Masarykova 58 již
3 roky proschlé koruny
 KMČ žádá o důsledné kontroly úklidu po provedení zahradnických prací – na ploše za domem
Jungmannova 18 – 22 ( náměstíčko na tř. Kosmonautů) hromada odpadu tři týdny

VI.

Různé

 Předseda informoval o rekonstrukci ul. Charkovská – předpokládaný termín dokončení 16.10.
 Předseda informoval o požadavcích na investiční akce a vytvoření PD na rok 2017 (9:0:0)
 Host – občanka vnitrobloku M. Horákové x Starodružiníků x kpt. Nálepky informovala o
dlouhotrvajícím vzniku kaluže ve spodní části příjezdu z ul. Praskova – viz požadavek na OSMK
 Další host se dotazoval na nepravidelný, ale nepříjemný zápach v ovzduší - nedá se však identifikovat
původce.

VII. Ukončení
Jednání ukončeno v 18:00. Příští pravidelné jednání KMČ se bude koná ve středu 5.10.2016
od 17:00 hod. na adrese Jungmannova 25.

Zapsala: Jaroslava Kosová
Schválil: Ing. Evžen Horáček, předseda KMČ 14, ehoracek@seznam.cz
Pozn. Výsledky hlasování (x:y:z) v podobě pro: zdržel: proti.

Ověřil: Milada Šnajdrová

