Komise městské části č.14 – Nové Hodolany

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
6. února 2019
Zahájení, prezence a schválení zápisu

I.

Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Schválení zápisu z jednání dne 2.1.2019
(10 : 0 : 0). Ověřovatelem zápisu odsouhlasen(a) p. Bc. Jan Bolek(9 : 1 : 0). Přítomni byli Binder,
Blaťáková, Bolek, Boráková, Brtnová, Cetkovský, Domácí, Knápek, Prstek, Schneiderová. Nepřítomna
byla Živcová (omluvena pro nemoc). Jednání se zúčastnil i zástupce MP, konkrétně Jiří Šotola. Jako hosté
se zúčastnily zástupkyně PČR prap. Tomková a prap. Zborovská. Jednání se účastnily také dvě občanky
(nečitelné podpisy).

Splněné resp. odložené požadavky

II.

Odbor život. prostředí:




III.

KMČ žádá o ořez smrků na ulici Vrchlického 3 - požadavek z 2. 1. 2019 – odpověd ze dne
11.22.2019 - bude proveden ořez spodních větví po obvodu a to pouze jedno patro a zakrácení
větví zasahujících k fasádě domu
• KMČ opětovně žádá na základě upozornění strážníka MP Jiřího Šotoly o okamžité a následné
pravidelné (měsíční) provedení deratizace u kontejnerů nacházejících se u objektu na adrese
Jeremenkova 25 (budova železničního komanda CD CARGO–doplatkové pokladny) - požadavek z
6. 2. 2019– odpověd ze dne 11.22.2019 - deratizace hlodavců byla zadána firmě Servis 3 x D
Olomouc, která provede deratizaci.

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 – dle informace z 13.7. 2018 zařazeno do plánu TSMO
 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
 k 5. 9. 2018 – dle informace z 13.7.2018 připravována projektová dokumentace na opravu –
výměnu zastřešení, předpoklad realizace v r. 2019
 KMČ žádá o opravu – výměnu žlabů zastřešení zastávek MHD před vlak. nádražím – při silnějším dešti
cedník na chodce - požadavek ze 1. 11. 2017 – viz odpověď na předešlý bod
 KMČ žádá o opravu střechy podchodu u vyústění ke Krajskému úřadu – silně zatéká, neplní funkci požadavek ze 7. 9. 2016 – viz předešlý bod
 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
– dle informace z 13.7.2018 předáno na TSMO, k 1. 11. 2018 bez reakce
 KMČ žádá o opravu křižovatky Vejdovského – Tovární – stávající stav ničí nejen soukromá vozidla,
ale i autobusy DPmO - požadavek ze 1. 11. 2017 – dle info OSMK je oprava zařazena do plánu oprav
v letošním roce
– dle informace z 13.7.2018 odloženo z důvodu zatíženosti křižovatky v důsledku PPO
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KMČ žádá o osazení příslušné dopravní značky před stanoviště kontejnerů na TKO před domem
Kaštanová 13 – pro zaparkovaná vozidla často nemožno vyvést odpad vozidly TSMO - požadavek ze
7. 2. 2018
– dle info OKR z 28.3.2018 odbor zpracuje žádost na stanovení DZ, realizace OSMK
- k 5. 9. 2018 – dle informace z 13.7. 2018 odbor dosud neobdržel podklady z OKR
- k 1.11.2018 nerealizováno
 KMČ žádá o důraznější tlak na příslušného pracovníka oddělení pasportu a rozkopávek TSMO
(p.Halinár), aby prováděl důsledné kontroly při přebírání a následné kontroly v rámci stavebních záruk
po rozkopávkách městských komunikací. Přes zaslání materiálů včetně fotodokumentace členem KMČ
do dnešního dne nereagoval na situaci na Březinově 2 – 8. Stejně tristní je stav pěších komunikací na
ul. Fibichova, Hálkova, Kosmonautů - požadavek z 5. 9. 2018 – bez reakce
 KMČ žádá o obnovu žlutého značení u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad vedle domu Neumanova
1 - požadavek z 5. 9. 2018
– info k 1.11.2018 – předáno TSmO
 KMČ žádá o opravu povrchu dvorního traktu mezi ul. Masarykovou a Praskovou (za domy č.p.
Masarykova 19, 21) a následné zvážení vyznačení parkovacích míst - požadavek z 3. 10. 2018.
 KMČ žádá o opravu dlažby ve vozovce v prostorách autobusových zastávek přednádražního terminálu
– požadavek z 1. 11 . 2018 – bez reakce
 KMČ žádá o vyznačení zákazu parkování pomocí žlutých čar v rohu křížení ulic Jungmannova a
Smetanova (u rohu před domem na ulici Smetanova 8, kde je umístěna dopravní značka „Slepá ulice“)
a také na ulici Kaštanová v oblouku umístění popelnic před domem Kaštanová 13.
požadavek z 2. 1 . 2019 – 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
- dle informace p. Bolka jednali obyvatelé o výsadbě s OŽP – ochotni i výsadbu zaplatit
– k 4.4. 2018 obyvatelé vysadili 1 ks, ze strany odboru bez reakce
- k 5.9. 2018 dle informace odboru z 16.8. 2018 pařezy vyfrézovány, obyvatelé mají vyzvat
pracovnici odboru k předání – KMČ se domnívá, že již samotná výsadba stromů je
nadstandardním přístupem obyvatel a byrokracii musí vyřešit odbor ŽP (spojení na obyvatele
u předsedy KMČ)
– dle informace odboru z 2. 10. 2018 zadáno vypracování projektu
 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
- k 1.11. 2018 neodstraněno.
 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 kontrolu resp. opravu či výměnu odpadkových košů v prostoru okolo a před hlavním
nádražím (chybí víka, popelníkové části atd.) - požadavek ze 4. 10. 2017
– jednání dne 20.3.2018 – bude provedena kontrola a následně oprava (problém v různém typu
použitých košů – otázka náhradních krytů apod.)
– k 3.10. 2018 bez reakce
2














KMČ žádá o zvážení možnosti instalace podzemních nádob na tříděný a TKO v prostoru za hotelem
Clarion na ul. Březinově – žádost občanů z Masarykovy 52-56 - požadavek ze 7. 2. 2018 – bez reakce
KMČ žádá o sdělení termínu výsadby stromů v parčíku kpt. Nálepky-Charkovská-Dukelská – po
odřezání lípy v lednu t.r. chybí již dva stromy – žádost obyvatel okolních domů - požadavek ze
7.2.2018
– dle informace odboru z 16.8. 2018 se odbor emailem vyjádří, k 5.9. 2018 bez reakce
– dle informace odboru z 2. 10. 2018 zadáno vypracování projektu
KMČ žádá o opravu košů u smyčky Fibichova - požadavek ze 4. 4. 2018– bez reakce
KMČ žádá o zintenzivnění výsypu košů u hřiště Blanická (proti celnímu ředitelství) a navýšení
stávajícího počtu košů - požadavek ze 4. 4. 2018 – bez reakce
KMČ žádá o prověření stavu stromové výsadby, uskutečněné po povolení vybudování parkoviště
firmou Merrit Real za budovou Březinova 7a - požadavek z 6.6.2018
– dle informace odboru z 16.8. se odbor emailem vyjádří, k 5.9. 2018 bez reakce
– dle informace odboru z 2. 10. zadána náprava do 30. 11. 2018
– k 2. 1. 2019 provedena náhradní výsadba, stromy vysazeny za nevhodných klimatických
podmínek, nutno zkontrolovat na jaře
KMČ žádá o důslednou kontrolu uvedení zeleně do původního stavu u povoleného záboru chodníku na
ul. Masarykova před č.42-44 - požadavek z 6.6.2018
– dle informace odboru z 16.8. se odbor emailem vyjádří, k 3. 10. 2018 bez reakce
KMČ žádá, aby do plánu na r. 2019 byla zahrnuta výměna zeminy i zeleně do betonových květináčů ve
vnitrobloku Masarykova, Zeyerova, Blanická a Na Bystřičce - požadavek z 5. 9. 2018
KMČ zádá o zastřižení růžových keřů u domů s lichými čísly na ul. Kosmonautů (pravá strana směrem
k centru) - požadavek z 5. 9. 2018 – bez reakce
KMČ žádá o odstranění obrubníků po dětských hřištích mezi domy Kosmonautů 17,19 x 23,25,
Kosmonautů 7,9 x 13,15 - požadavek z 3. 10. 2018.
KMČ žádá o výsadbu stromů jako náhradu za vykácené topoly ve spojovací ulici mezi ulicemi
Pasteurova a Černá cesta (mezi Vojenskou nemocnicí a Trystom s.r.o.) požadavek z 5. 12. 2018 – bez
odezvy

Odbor majetkoprávní:
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 osazení příslušné dopravní značky před stanoviště kontejnerů na TKO před domem
Kaštanová 13 – pro zaparkovaná vozidla často nemožno vyvést odpad vozidly TSMO - požadavek ze
7. 2. 2018 – info odboru z 28.3.2018 – zpracuje žádost na stanovení DZ, realizace OSMK
- 1.11. 2018 na schválení u DI PČR Olomouc
 KMČ žádá návazně na podněty občanů a proběhlé jednání na KMČ 7. 3. 2018 (dr. Jakubec, Ing.
Luňáček) na projednání možnosti zadání studie na zřízení nových parkovacích míst v lokalitě, a to
v těchto místech:
- řešení statické dopravy v celé lokalitě Nové Hodolany (dosud jen studie území mezi Kosmonautů a
Nezvalovou). Vhodná se jeví např. dlouhodobě řádně neudržovaná plocha mezi ul. Kosmonautů a
blokem Jungmanova 18-22 – dle laického názoru při vybudování vjezdu i výjezdu na ul.
Kosmonautů možnost min. 60 parkovacích stání - požadavek ze 7. 2. 2018
- ulice Charkovská – od č.o. 2 po ulici Pasteurovu po pravé straně v dnešním travnatém páse,
osazeném starými topoly – opět šikmé stání
- zjednosměrněním ul. Praskova od křížení s ul. Wanklova směrem k ul. Milady Horákové – umožnit
vznik šikmých stání místo stávajícího podélného na levé straně
- na ul. Milady Horákové od křížení s ul. Praskovou po křížení s ul. kpt. Nálepky zúžit travnatý pás a
umožnit vznik podélných parkovacích míst
3

- v ul. Blanické od křížení s ul. Zeyerovou po ul. Na Bystřičce zlikvidovat po pravé straně travnatý
pás a rozšířit vozovku obdobně, jako je tomu před ředitelstvím Celní správy
- zelená plocha v majetku města ve vnitrobloku ul. Praskova, ul. Starodružiníků, ul. kpt. Nálepky,
ul. Milady Horákové (pouze po hranu obytných domů na ul. M. Horákové) – úprava pomůže i
svozu TKO
– (info odboru z 28.3.2018 – pro rok 2018 nejsou finanční prostředky na vypracování studie)
KMČ žádá o zařazení studií do plánu na rok 2019 - požadavek ze 4. 4. 2018 - bez reakce
 KMČ souhlasí se zjednosměrněním ul. Hálkova v úseku mezi křížením s ul. Fibichova a Štursova požadavek ze 2. 5. 2018
– dle info odboru z 1.11.2018 schváleno DI PČR, bude postoupeno OSMK
 Komise dává ke zvážení omezení rychlosti na 30 km/ hod v úseku Masarykovy třídy od mostu přes
Bystřičku k mostu přes Moravu (křížení od ulic Milady Horákové k ulicím U soutoku – Nábřeží) –
požadavek z 5.12.2018

 KMČ žádá o projednání možnosti instalace zvýšeného prahu na ul. Hálkova za křížením s ul.
Jungmanova z důvodu vysokého výskytu dětí – škola přiléhá ke křižovatce (v poslední době řada
instalací prahů ve městě) - požadavek z 5. 9. 2018
– dle info z odboru bude nutný souhlas obyvatel sousedících domů.

Odbor vnějších vztahů:








KMČ žádá o důslednější vyžadování odpovědí od příslušných odborů, na něž směřují požadavky
komise – dle výše uvedeného soupisu požadavků i víceletého data i přes vědomí snahy OVVI dosud
komisi neposkytnuta žádná reakce !!
KMČ žádá o sdělení odboru, který by vyřešil problém s osvětlením bytů na ul. Jungmanova 18-22
světly z nové tělocvičny SPŠE – není používáno žádné zastínění oken tělocvičny. Dle info odboru
z 1.3.2018 plánuje SPŠE v letošním roce investici na zastínění - sledováno
KMČ žádá o objednání obnovy žlutého značení v oblasti působnosti KMČ – objednávku specifikuje
KMČ předložením mapy s vyznačenými místy (bude hrazeno z disponibilní částky KMČ 150 tis. Kč) požadavek ze 7. 3. 2018
– k 5.9. 2018 po dohodě s OSMK přesunuto značení na jaro 2019 z důvodu rozsáhlých výkopových a
stavebních prací v ulicích Zeyerova, Hálkova, Jungmanova, Smetanova, Březinova
KMČ žádá o jednání s Povodím Moravy, s.p., ve věci prořezu uschlých větví lip nad chodníkem v ul.
Na Bystřičce až po most pro pěší u MŠ Na Bystřičce - požadavek z 17. 7. 2017 – viz historie níže:
– dle info OŽP z 4.11. 2017 předáno k odstranění TSmO
– k 2.7. 2018 –stav nezměněn
- 16.8. sděleno, že lípy nejsou v majetku města, ale Povodí Moravy s.p. – předáno na OVVI požadavek z 5. 9. 2018
KMČ žádá o jednání s LBD ve věci zmlazení–zkrácení větví růžového keře u křižovatky ul. Dukelská a
Praskova - požadavek ze 7. 2. 2018
– 16.8.2018 sděleno OŽP, že předmětný keř je na pozemku LBD – postoupeno na OVVI - požadavek
z 5. 9. 2018 – bez reakce



IV. Požadavky odborů MmOl k projednání
KMČ byla oslovena k vyjádření se k určení míst vhodných k estetizaci MČ Nové Hodolany v celkové
částce do 300 tis Kč.
Komise rozhodla
1. Oplotit nízkým plotkem s brankou dětské hřiště mezi ulicemi Blanická a Na Bysřičce. Umístít
do prostoru hřiště další lavičky a opravit cestu protínající hřiště.
2. Vyčistit květináče a osadit je dřevinami ve vnitrobloku domů mezi ulicemi Na BystřičceBlanická- Zeyerova –Masarykova tř.
3. Odstranit betonové květináče čtvercového tvaru v desolátním stavu z prostoru dětského hřiště
nacházejícím se za domy tř. Kosmonautů 22-28 a Jungmanova 8-14.
4. Vysadit stromy na spojnici mezi ulicemi Pasteurova a Černou cestou.
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V. Nové požadavky KMČ
Odbor správy městských komunikací a MHD (OSMK):


KMČ se usnesla hlasováním 8 – 0 – 0 k opravě chodníku na ulici Praskova mezi křížením ulicemi
Dukelská a Dr. Milady Horákové a dále na opravě chodníku na ulici Jungmanova mezi křížením
ulicemi Božetěchova a Hálkova. Tímto žádá OSMK o stanovení ceny opravy uvedených chodníků.



Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství):

 KMČ žádá komisi o vyjádření se k plánovanému a doposud neuskutečněnému osazení tř. Kosmonatů
stromy a keřy, které mělo probíhat v uplynulém roce 2018 v rámci projektu Zelená brána.

Odbor život. prostředí:


KMČ opětovně žádá na základě upozornění strážníka MP Jiřího Šotoly o okamžité a následné
pravidelné (měsíční) provedení deratizace u kontejnerů nacházejících se u objektu na adrese
Jeremenkova 25 (budova železničního komanda CD CARGO–doplatkové pokladny) a také o častější
(nejlépe třikrát týdně) odvoz popelnic a kontejnerů a likvidaci černé skládky vznikající pravidelně díky
přeplněnosti popelnic a kontejnerů. Žádost o provedení nápravy byla prostřednictvím předsedy KMČ
adresována vedoucímu odboru životního prostředí.

VI. Různé
 Členka komise Alenka Domácí vznesla požadavek na drobné opravy chodníků po zimě. Tyto opravy
budou realizovány operativně pracovníky TSMO dle požadavků KMČ.
 Členka komise Mgr. Barbora Boráková oslovila členy komise s požadavkem zapojení se do celostátní
akce „Ukliďme Česko“ konající se 6. 4. 2019. Členové komise se vyjádří do přístí schůze ohledně
vlastní účasti.
 Člen komise ing. Aleš Prstek vnesl požadavek na oslovení magistrátu prostřednictvím předsedy KMČ
ve věci budoucí koncepce MČ Nové Hodnolany po protipovodňových opatřeních.
 Na zasedání komise vznesly stížnost dvě občanky na parkování aut na zatravněné části pozemku p.č.
959/11 v oblouku ulic Křižíkova a Na Bystřičce. Tento pozemek je v soukromém vlastnictví Armádní
servisní, p.o., tudíž tato záležitost nemůže být řešena s odborem správy městskych komunikací, nýbrž
se soukromým subjektem. Zástupce MP nicméně občankám vyjádřil ochotu daný problém
s parkováním operativně řešit.

VII. Ukončení
Jednání ukončeno v 19:10. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 6. 3. 2018

Zapsal: Mgr. Svatopluk Binder, předseda KMČ, svatopluk. binder@email.cz

Ověřil(a): Bolek

Pozn. Výsledky hlasování (x:y:z) = pro : zdržel : proti.
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