Komise městské části č.14 – Nové Hodolany

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
5. června 2019
I.

Zahájení, prezence a schválení zápisu

Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Ověřovatelem zápisu odsouhlasen Bc.
Jan Bolek (9 - 1 - 0). Přítomni byli Binder, Blaťáková, Bolek, Boráková, Brtnová, Cetkovský, Domácí,
Knápek, Prstek, Živcová. Jednání se zúčastnil i zástupce MP Jiří Šotola. Jako host se zúčastnil zástupce
společnosti SPV Palladium s.r.o. Martin Fafílek, dále pak pan RSDr. Adam Zimovčák.
Komise odsouhlasila program zasedání.

II. Hosté
 Pan Fafílek z firmy Palladium s.r.o. navrhuje vytvořit parkovací záliv na ulici Masarykova před domy
č.p. 52 a 54, kde by mohlo vzniknout 12 kolmých, případně 8 šikmých stání, které by mohly ulehčit
parkovací situaci nejen obyvatel domů Masarykova 52-60. Členové KMČ hlasovali o podpoření tohoto
návrhu v poměru 0-2-9.
 Pan Zimovčák objasnil členům KMČ situaci týkající se žádosti z majetkoprávního odboru níže. Žádá o
vyjmutí části pozemku před stavbou č.109 (v jeho vlastnictví) na pozemku par.č. 31/23 Černá cesta
z bezúplatného převedení z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Olomouce. V opačném
případě by v budoucnu nemohl na daném pozemku provozovat letní zahrádku restauračního zařízení.
Komise tento návrh podpořila – viz hlasování o žádostech z MPO níže.

III.

Požadavky KMČ splněné/ v jednání

 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 – úprava
květináčů bude zahrnuta do projektu estetizace dle rozhodnutí KMČ na schůzi 2. 5. 2019 – čekáme na
realizaci
 KMČ žádá o zvýšení frekvence vyvážení malých odpadkových košů v prostoru v přednádraží.
 KMČ žádá o zrušení dvou laviček na ulici Zeyerova u křížení s ulicí Blanická, které nejsou
v bezprostředním okolí chodníku, běžnými občany nejsou využívané a sdružují se na nich závadové
osoby. Komise dále navrhuje přesunutí těchto laviček po jejich opravě k dětskému hřišti na Černé cestě
(umístění označeno na přiložené fotografii). Přítomné lavičky jsou od hřiště hodně vzdálené, vyskytují
se na nich často závadové osoby a je kolem nich nepořádek. Nejsou tak tedy využitelné rodiči s dětmi.
- prozatím bez vyjádření
KMČ také žádá o vytipování vhodného místa k přesunutí kontejnerů na plasty ze Zeyerovy ulice dle
přiloženého plánku. - prozatím bez vyjádření
KMČ žádá o přidání alespoň 2 ks odpadkových košů bezprostředně k lavičkám na chodníku ulice
Kaštanová v úseku mezi dětským hřištěm U Bystřičky a MŠ Na Bystřičce (podél plotu MŠ) - prozatím
bez vyjádření
KMČ žádá o obnovu žlutého značení v ulicích dle zaznačení na přiložené mapě - prozatím bez
vyjádření
KMČ žádá o rekonstrukci ulice Nezvalova dle regulačního plánu, především pak opravy stavu
chodníků. - prozatím bez vyjádření
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IV.

Nové požadavky KMČ

Odbor městké zeleně a odpadového hospodářství:
 KMČ pro zmírnění dopadu bezdomovectví navrhuje odstranění laviček v prostoru přímo před budovou
nádraží. Hlasování proběhlo v poměru 6-2-3.
 KMČ také ze stejného důvodu navrhuje vysekání nízkých keřů v prostoru před masnou u platanu.
KMČ hlasovala v poměru 11-0-0.
 KMČ žádá odbor městské zeleně o přizpůsobení frekvence a výšky seče aktuálnímu stavu trávníku a o
citlivější přístup k seřezávání keřů (viz šípkový keř Dukelská-Praskova). Hlasování proběhlo
v poměru 10-1-0.

Odbor životního prostředí:

 Zástupce MP, pan strážník Šotola, informoval komisi o aktuální situaci s pořádkem na hlavním
nádraží. Navrhuje kontaktovat krajskou hygienickou stanici z důvodu neutěšené hygienické situace
plynoucí z neustálého výskytu potkanů v přednádraží. Dále opakovaně žádá prostřednictvím komise o
častější vývoz košů před nádražím. Oba návrhy členové komise podpořili.

Odbor strategie a řízení:
 Občané Masarykova 52-60 žádají prostřednictvím KMČ o oficiální jednání zástupců města se
společností CPI ohledně možnosti nočního parkování obyvatel Masarykova 52-60 ve vnitrobloku na
parkovacích plochách ve vlastnictví CPI. KMČ hlasovala v poměru 11-0-0. Navrhujeme začlenit tuto
žádost do připravované nové parkovací politiky v rámci PUMMO.

Odbor správních činností:
 Na základě časté a hlavně nemalé absence jubilantů z MČ Nové Hodolany na slavnostním předávání
dárkových balíčků členové KMČ navrhují, aby do budoucna komise pro občanské záležistosi
zajišťující toto slavnostní předávání do budoucna vyzvala písemně nepřítomné jubilanty k vyzvednutí
balíčků na nejbližším zasedání KMČ v místě pravidelného jednání, tj. Jungmannově 25. Hlasovalo se v
poměru 10-1-0.

Odbor dopravy a územní komunikace:



Členka komise, paní Brtnová, upozornila na propadání chodníku mezi domy na ulici Kosmonautů 7-8.
Komise žádá o revizi a nápravu současného stavu.

Odbor kultury:
 Na základě komunikace bývalé vedoucí odboru kultury s předsedy KMČ předseda poslal návrh na
odbor kultury na vytvoření nového přístřešku pro popelnice v ulici U Soutoku 2, včetně obrazové
dokumentace ilustrující současný tristní stav. Prosíme o informování o stavu tohoto návrhu a jeho
případné realizaci.

V. Požadavky odborů MmOl k projednání
Odbor majetkoprávní:
 Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k výpůjčce nemovité věci ve vlastnictví SMOL,
konkrétně možnost bezplatného umístění poštovní odkládací schránky na parcele 959/7 při ulici
Nezvalova. KMČ hlasovala kladně v poměru 11-0-0.
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 Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k pozemku parc. č. 31/23 ostatní plocha o výměře 4 137
m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových. K úmyslu provozovat na předmětné části nemovité věci venkovní posezení a k
případnému převodu části předmětného pozemku do vlastnictví RSDr. Adama Zimovčáka se členové
KMČ vyjádřili kladně, v poměru 10-0-1.
Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k prodeji nebo nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví
SMOL, části pozemku parc. č. 93/100 ostatní plocha o celkové výměře 30 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc. KMČ souhlasí s prodejem případně nájmem části předmětného pozemku o výměře 15 m2
za účelem užívání garáže manželu Sotolářových. Hlasování proběhlo v poměru 11-0-0.

VI. Různé
 Předseda KMČ Binder informoval členy KMČ o podrobných finálních kalkulacích akcí, které si
členové komise odhlasovali v rámci projektu estetizace.
 Členové komise se navzájem informovali o doručení balíčku určeným jubilantům. Členové KMČ se
dohodli na vhození lístečku do schránky jubilantům, které se jim nepodařilo opakovaně zastihnout,
s upozorněním na vyzvednutí si balíčku na nejbližší schůzi KMČ.
 Členka KMČ Brtnová upozorňuje na nadbytečné osvětlení ZUŠ na ulici Kavaleristů. Dle podnětů
dalších občanů porušuje toto osvětlení přírodní prostředí a ruší obyvatele okolí.
 Členové KMČ se na červencové schůzi dohodnou o možné změně termínu zářijové schůze KMČ.

VII. Ukončení
Jednání ukončeno v 19:00. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 3. 7. 2019.
Zapsala: Mgr. Barbora Boráková
Upravil a schválil: Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D., předseda KMČ, svatopluk.binder@email.cz
Ověřil(a): Bc. Jan Bolek
Pozn. Výsledky hlasování (x:y:z) = pro : zdržel : proti
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