Komise městské části č.14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
4. ledna 2017
I.

Zahájení, prezence a schválení zápisu

Pravidelné jednání v 17:00 hod. Přivítání hostů, prezence dle prezenční listiny. Schválení zápisu
z jednání dne 6. 12. 2016 (10:0:0). Ověřovatelem zápisu odsouhlasen(a) pí. Šnajdrová (9:1:0).
II. Splněné resp. odložené požadavky

Odbor život. prostředí:
 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 důrazně žádá o rekonstrukci zeleného prostoru na pozemku parc. č. 938/46
(plocha pod platany před pravou částí budovy hlavního nádraží u prodejny masa
a rychlého občerstvení) – přes požadavek z 7.10.2015 neřešeno – využívání
prostoru jako smetiště a veřejné toalety vzhledem k výšce stávající zeleně. Zvážit
případnou změnu osázení !?!?!? - požadavek z 5.10.2016.
Vzhledem k realizaci posledních úprav – oplocení, sestříhání – KMČ vyřazuje bod ze zápisu,
nikoli ze sledování
 KMČ žádá o odstranění suchého strom u křížení ul. M. Horákové a Praskovy (bříza) požadavek z 1.7.2016 - dle OŽP bude odstraněno do března 2017 - odstraněna.
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
 KMČ žádá o prověření možnosti instalace reklamní plochy před hlavním nádražím pro
informovanost návštěvníků Olomouce - požadavek z 5.10.2016 – dle informace není zájem
stávajících provozovatelů reklamních ploch.
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 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 OSMK, 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
 k 5.10. vyčištěny tabule, přetěsnění neprovedeno – trvá protékání
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 – dle OSMK v roce 2017 bude vypracován projekt, realizace dle
finančních možností
KMČ žádá o opravu propadu chodníku na ul. Kosmonautů u mostu přes Moravu (u Škoda
Samohýl) - požadavek z 1.7.2016
KMČ žádá o dokončení úpravy okolí lavičky na ul. Kosmonautů na místě zlikvidovaného
stánku - požadavek z 7.9.2016
KMČ žádá o opravu střechy podchodu u vyústění ke Krajskému úřadu – silně zatéká, neplní
funkci - požadavek z 7.9.2016
KMČ žádá ve vnitrobloku M. Horákové x Starodružiníků x kpt. Nálepky o nápravu
dlouhotrvajícího vzniku kaluže ve spodní části příjezdu z ul. Praskova - požadavek z 7.9.2016
KMČ žádá o vyčištění vtoků do kanalizace v prostoru mezi tramvajovými nástupišti před
budovou hlavního nádraží – po dešti prakticky nemožno přejít, neumožňuje naplnění funkčnosti
přecházení v celé délce nástupišť - požadavek z 5.10.2016
KMČ žádá o osazení schválené doplňkové tabulky dopravního značení na vyhrazená
parkovací místa před MŠ Blanická - požadavek z 2.11.2016
KMČ žádá o opravu již jednou opravovaných propadů na ul. Blanická a to jak vlevo, tak na
pravé straně vozovky - požadavek z 2.11.2016.

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 – info
z OŽP - odfrézování pařezů do 31.3.2017, náhradní výsadba nenařízena, bude
realizována dle finančních možností

 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 – dle OŽP bude odstraněno do března 2017 –
k 4.1. vykácena lípa
KMČ žádá o posouzení stavu stromů na ul. Masarykova – jen v prostoru Zeyerova x
Masarykova 58 již 3 roky proschlé koruny - požadavek z 7.9.2016 – dle OŽP prořez na jaře
v době vegetace
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 - požadavek z 7.9.2016
KMČ žádá o odstranění uschlé břízy na křížení ulic Zeyerova x Nezvalova - požadavek z
5.10.2016
KMČ žádá na tř. Kosmonautů o doplnění odpadkových košů v návaznosti na zvýšení počtu
laviček a nárůst znečištění ploch podél pěších komunikací především vpravo ve směru od hl.
nádraží do centra - požadavek z 5.10.2016
KMČ žádá o úpravu zeleně ve vnitrobloku kpt. Nálepky x Wanklova x Praskova x Dukelská –
po bývalém hřišti zůstaly v zeleni obrubníky po pískovišti – komplikují údržbu a představují
riziko pro občany především dětského věku - požadavek z 5.10.2016
KMČ žádá o prořez šeříku před domem tř. Kosmonautů 12 - požadavek z 2.11.2016
v reakci na stanovisko, prezentované pracovníkem odd. odpadového hospodářství v denním
tisku, žádá KMČ o instalaci 4 ks košů na tř. Kosmonautů od křížení s ul. Hálkovou po most přes
řeku Moravu a doplnění 2 ks odpadkových košů na tř. Kosmonautů – 1 ks mezi č.p. 3 a 7 (u
nové lavičky) a jeden v úseku od křížení s Vejdovského (Kosmonautů 1) po most přes řeku
Moravu - požadavek z 2.11.2016.

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
 KMČ žádá o instalaci dopravního značení zákaz vjezdu (B11) s dodatkovou tabulí pro 15-ti
minutové stání dopravní obsluhy a to na obou nájezdech před dům Masarykova 61 (jak z
Masarykovy, tak Jeremenkovy) - požadavek z 5.10.2016- dle info z 2.12. OKR prověří.
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.
Odbor vnějších vztahů:


KMČ žádá o prověření a sdělení kompetentnosti odboru k návrhu zásadní změny parkovacího
systému na parkovací ploše před poštou Olomouc 2 – požadavek z 6.12.2016.

IV. Požadavky odborů MmOl k projednání:

Nebyly zaslány.
V. Nové požadavky KMČ:

Odbor život. prostředí:

 KMČ žádá o řešení situace se značným výskytem hlodavců (potkanů) u kontejnerů za

Komandem (konec budovy s rychlozbožím - směrem od budovy hlavního nádraží ke smyčce
Fibichova)
VI.




Různé
KMČ byla hostem informována o problémech řidičů, parkujících před vlastními garážemi u
Křižíkovy 7; přítomný městský strážník doplnil informace. Předseda projedná s ředitelem
MPO.
odsouhlaseno jednání KMČ v roce 2017 – opět první středa v měsíci od 17.oo hod.
1. února, 1. března, 5.dubna, 3. května, 7. června, 6. září, 4. října, 1. listopadu, 6.
prosince.
Termíny v prázdninových měsících budou stanoveny v závislosti na potřebě a informace
zveřejněna na internetových stránkách komise a v nástěnkách.

VII. Ukončení

Jednání ukončeno v 19:30. Příští pravidelné jednání KMČ se bude koná ve středu 1.2.2017 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) = pro : zdržel : proti.

Ověřil: Milada Šnajdrová

