Komise městské části č.14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
1. listopadu 2017
I. Zahájení, prezence a schválení zápisu
Pravidelné jednání v 17:00 hod. Přivítání hostů, prezence dle prezenční listiny. Schválení zápisu z
jednání dne 4. 10. 2017 (9 : 0 : 0 ). Ověřovatelem zápisu odsouhlasen(a) pí. Šnajdrová (8 : 1 : 0).

II. Splněné resp. odložené požadavky
Odbor správy městských komunikací a MHD (OSMK):
 KMČ žádá o opravu silně nahnuté lampy vedle zábradlí mostu přes Bystřici u domu Masarykova 23 –
riziko pádu - požadavek z 17. 7. 2017 – zadáno TSMO
– k 6.9. odřezána lampa, termín náhradního osazení neznámý
– k 1.11. 2017 – lampa nahrazena.
 KMČ žádá o úpravu světelné signalizace na křižovatce Vejdovského x Kosmonautů – v ranních a
dopoledních hodinách pro vozidla z centra interval cca 15 s =projedou max. 4 osobní vozidla; pěší po
přechodu (od Kosmonautů 10) z jedné strany ul. Kosmonautů na druhou stěží přejdou tramvajové koleje
a musí zůstat na tramvajové zastávce - požadavek ze 6. 9. 2017 – intervaly upraveny.
Odbor život. prostředí:
 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 – 2.5.2017 z odboru
informace o plánovaném odstranění
– skutečnost k 4.10.: neprovedeno
– skutečnost k 1.11.: odpadkové koše odklizeny.
Odbor koncepce a rozvoje:

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 – 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 OSMK, dle informací drážním úřadem vlečky zrušeny, dle poslední
informace z 20. 5. jednání o odstranění majiteli pokračuje
 k 3.5.2017 realizováno odstranění vlečky na ul. Vejdovského
– skutečnost k 4.10.2017: vlečka na Jeremenkově - bez vyjádření odboru
- k 1.11. 2017 – sděleno odstranění kolejí vlečky v průběhu listopadu
 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. 2017 vyčištěny tabule, přetěsnění neprovedeno – trvá protékání – bez reakce
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 dokončení úpravy okolí lavičky na ul. Kosmonautů na místě zlikvidovaného stánku požadavek ze 7. 9. 2016 – při místním šetření přislíbena oprava – zařazeno do plánu prací
KMČ žádá o opravu střechy podchodu u vyústění ke Krajskému úřadu – silně zatéká, neplní funkci požadavek ze 7. 9. 2016 – bez reakce
KMČ žádá o odborné posouzení vzniku louží kolejišti mezi nástupními ostrůvky před hlavním nádražím
– dle laického názoru je důvodem špatné vyspádování k odtokům, které jsou výš nad terénem požadavek ze 6. 9. 2017 – bez reakce
KMČ žádá o opravu „opravené zámkové dlažby“ na ul. Štursova u Kauflandu – opět uvolněné dlaždice,
odstřik - požadavek ze 4. 10. 2017 – bez reakce
KMČ žádá o opravu uvolněných dlaždic v chodníku na ul. Kosmonautů od č.o. 3 po č.o. 25 požadavek ze 4. 10. 2017 – bez reakce
KMČ žádá o opravu chodníku - uvolněných a chybějících kostek 5 x 5 na přechodu od KÚ OK směrem
k masně (Gyrosu) - požadavek ze 4. 10. 2017 – bez reakce
KMČ žádá o provedení kontroly po výkopu v chodníku na ul. Kosmonautů od č. 10 po Hálkova 2
(PVT) – kdo převzal a po lhůtě zkontroloval ???? - požadavek ze 4. 10. 2017 – bez reakce

Odbor život. prostředí:
 KMČ žádá v zálivce ul. Štursova (ohraničeno č.o. 4,6,8,10) o dendrologické posouzení vzrostlých
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. 2017 vykácena bříza
– dle info z OŽP z 18.8. pokácení lípy objednáno u TSmO
– k 1.11. 2017 – stav nezměněn
 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
- 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
- info z 2.5.2017 z odboru - informace o plánovaném umístění – dosud nerealizováno
 KMČ žádá o posouzení stavu stromů na ul. Masarykova – jen v prostoru Zeyerova x Masarykova 58 již
3 roky proschlé koruny - požadavek ze 7. 9. 2016 – dle OŽP prořez na jaře v době vegetace
– dle info z OŽP z 18.8. bude pokácen akát na rohu Masarykova x Zeyerova, ostatní ještě ve vegetaci
prořezány
– skutečnost k 4.10.: neprovedeno
– k 1.11. 2017 – odstraněn 1 strom, dále stav nezměněn
 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
– dle info OŽP z 4.10. 2017 obrubníky budou odstraněny na jaře 2018


















KMČ žádá o prořez šeříku před domem tř. Kosmonautů 12 - požadavek z 2. 11. 2016
- rozšířeno o požadavek na prořez keřů před vchody 14,20 - požadavek z 1. 3. 2017
– dle info z OŽP z 18.8.:
- šeřík před č. 12 v období vegetace bude proveden ořez koruny a odstranění výhonů
- výhony 2 ks šeříku před č. 14-16 budou vykáceny v zimním období
- zlatý déšť u č. 20 (z boku) bude zmlazen průklestem v zimním období
– skutečnost k 4.10.: u šeříku před č. 12 odstraněny boční výhony, ořez koruny, neprovedeno výškové
zakrácení
– k 1.11. 2017 –stav nezměněn
KMČ žádá odbor o zvážení opětovné zařazení informace do Olomouckých listů o místech s volným
pohybem psů na území města spolu s vhodným připomenutí povinností majitelů psů (vodítka, náhubek,
úklid exkrementů atd.) - požadavek z 1. 3. 2017 - bez reakce
KMČ žádá za domem Blanická 5 v prostoru dětského hřiště Neumanova o prořez velkého keře – slouží
neukázněným občanům jako toaleta - požadavek z 5. 4. 2017
- dle info z OŽP z 18.8. v co nejkratší době:
- větve šeříků u pískoviště budou zakráceny, spodní větve a výhony odstraněny
- mirabelka (ve skupině šeříků) bude vykácena
zabezpečení pravidelné údržby oplocené zeleně v prostoru vlevo od výstupu z budovy hlavního nádraží
(před masnou směrem ke Gyrosu) s důrazem na odstranění odpadků (až černá skládka) - požadavek z 3.
5. 2017 – trvalé
KMČ žádá o odstranění uschlých modřínů na ul. Jungmannova proti vyústění ul. Božetěchovy požadavek z 7. 6. 2017
– dle info z OŽP z 18.8. budou 2 ks vykáceny v zimním období
KMČ žádá o posouzení stavu a minimálně odstranění uschlých větví na lípě v parčíku ul. kpt. Nálepky
(proti MŠ) - požadavek z 7. 6. 2017
– dle info OŽP z 4.11. 2017 podána žádost na vykácení (dřevokazná houba)
KMČ žádá o odstranění suchého stromu ve vzrostlých keřích na ul. Jungmannově (fotodokumentace
bude zaslána na odbor) - požadavek z 17. 7. 2017 – bez reakce
KMČ žádá o odstranění laviček z prostoru parčíku kpt. Nálepky x Charkovská – pro výskyt
bezdomovců přes zasahování MP nelze udržet pořádek a zabránit rušení nočního klidu - požadavek z
17. 7. 2017 – bez reakce
KMČ žádá o prořez uschlých větví lip nad chodníkem v ul. Na Bystřičce až po most pro pěší u MŠ Na
Bystřičce - požadavek z 17. 7. 2017
– dle info OŽP z 4.11. 2017 předáno k odstranění TsmO
zabezpečení pravidelné údržby chodníku kolem oplocené zeleně v prostoru vlevo od výstupu z budovy
hlavního nádraží (před masnou směrem ke Gyrosu) s důrazem na oplach (permanentní louže z močení
nepřizpůsobivých a následný zápach) - požadavek z 3. 5. 2017
KMČ žádá o úpravu harmonogramu výsypu odpadkových košů před hlavním nádražím – ještě v cca
9.oo v sobotu i v neděli je okolí košů zaneřáděno odpadky z přeplněných košů - požadavek ze 6. 9.
2017 – bez reakce
KMČ žádá o provedení venkovní deratizace u hlavního nádraží v zeleni před masnou – plno
exkrementů = plno potkanů - požadavek ze 6. 9. 2017 – bez reakce
- na jednání dne 4.10. konstatována nutnost okamžitého zásahu – potkani se prochází i během
dne bez ohledu na kolemjdoucí
- k 1.11.2017 – bez reakce
KMČ žádá o kontrolu resp. opravu či výměnu odpadkových košů v prostoru okolo a před hlavním
nádražím (chybí víka, popelníkové části atd.) - požadavek ze 4. 10. 2017 – bez reakce

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 ze 4. 11.
2015 – odbor žádost vede v patrnosti
 KMČ žádá o posouzení stavu a doporučuje posun značky na předdomovní komunikaci u domu Dr. M.
Horákové č.o. 35 o cca 15 m směrem k hlavní vozovce, což dle KMČ nezvýší vznik dopravního rizika a



současně umožní parkování dalších tří vozidel. V současnosti je značka zakryta větvemi stromů požadavek ze 6. 9. 2017 – bez reakce
KMČ žádá o odstranění značky Zákaz vjezdu na vozovce kolem KŘ PČR vpravo za závorou k AB
centru směrem ke „kostce“ SIGMY (nemá smysl) - požadavek ze 4. 10. 2017 – bez reakce.
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 – bez reakce
KMČ žádá o důslednější vyžadování odpovědí od příslušných odborů, na něž směřují požadavky
komise – dle výše uvedeného soupisu požadavků i víceletého data dosud komisi neposkytnuta žádná
reakce !!
KMČ žádá o prověření vlastnictví památeční desky před domem Černá cesta č.o.11 – deska zanesena,
potřebuje údržbu - požadavek ze 4. 10. 2017 – odbor zjišťuje správce desky.

IV. Požadavky odborů MmOl k projednání:
Žádost o stanovisko k převodu části pozemku parc.č. 31/5 ost. plocha o výměře 3880 m2 – KMČ nemá
výhrady k získání pozemku z vlastnictví ČR – doporučuje projednat převod i té části pozemku,
spojující vytvořenou „nudli“ od zadního vchodu č.o. 49 na ulici Sokolovskou (sousedství s parc.č.31/7)
z důvodu zajištění průchodnosti obyvatel.

V. Nové požadavky KMČ:
Odbor správy městských komunikací a MHD (OSMK):




KMČ žádá o opravu světelné signalizace na křižovatce Kosmonautů x Hálkova – nefunkční žárovky
KMČ žádá o opravu – výměnu žlabů zastřešení zastávek MHD před vlak. nádražím – při silnějším dešti
cedník na chodce
KMČ žádá o opravu propadu (opakovaného !!) dlažby u sloupu veřejného osvětlení u zadního vchodu
do domu Jungmannova 22
Odbor život. prostředí:



KMČ žádá o odstranění spadlého smrku vedle domu Jungmannova 22 – vysoká frekvence chodců.

VI. Ukončení
Jednání ukončeno v 18:15. Příští pravidelné jednání KMČ se bude koná ve čtvrtek 7.12.2017 od
17:00 hod. na adrese Jungmannova 25.

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

Ověřil(a): Bc. Milada Šnajdrová

