Komise městské části č.14 – Nové Hodolany

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
28. srpna 2019
I.

Zahájení, prezence a schválení zápisu

Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Přítomni byli Binder, Blaťáková,
Boráková, Brtnová, Cetkovský, Domácí, Knápek, Prstek, Živcová. Nepřítomna Šnajdrová (omluvena).
Jednání se zúčastnil i zástupce MP Jiří Šotola. Jako host se zúčastnil pan doc. PhDr. Karel Konečný,
náměstek primátora SMOL. Ověřovatelem zápisu odsouhlasena Boráková (9 - 1 - 0). Byl schválen minulý
zápis (10 – 0 – 0). Komise odsouhlasila program zasedání (10 – 0 – 0).

II. Hosté

 Pan Šotola informoval o výrazném zlepšení situace u přednádraží – pravidelná deratizace je sice stále
nutná, ale už se nehromadí tolik odpadků, velké kontejnery také nebývají přeplněny.
 Navrhuje dát požadavek na OMZOH na vyčištění kanálů od budovy České pošty po „Komando“.
 Náměstek Konečný informoval KMČ o svém rezortu – školství: byla provedena analýza stavu budov
škol a školek v Olomouci. Některé opravdu nutně potřebují větší investice do oprav – např.
elektroinstalace na Zeyerově. Na popud některých členů KMČ se zavedla diskuze také k řešení situace
bezdomovectví v Olomouci. Předseda Binder dále prezentoval požadavek KMČ ohledně řešení
neutěšeného stavu ulice Nezvalova – chodníky, parkování. Nově tam působí MAMMA centrum a
parkovací situace se stala ještě více problematickou. Strážník Šotola informoval o komplikacích řidičů
z důvodu nemožnosti nalézt prostory k zaparkování.

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 – splněno
 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.
- Odstranění laviček na Zeyerova zařazeno do plánu, předpoklad jejich odstranění během
příštího měsíce a přemístění na Černou cestu
 KMČ také žádá o vytipování vhodného místa k přesunutí kontejnerů na plasty ze Zeyerovy ulice dle
přiloženého plánku. - splněno
 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
 KMČ pro zmírnění dopadu bezdomovectví navrhuje odstranění laviček v prostoru přímo před budovou
nádraží. - prozatím bez vyjádření
 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). - prozatím bez vyjádření
 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
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dokumentace ilustrující současný tristní stav. Prosíme o informování o stavu tohoto návrhu a jeho
případné realizaci. – prozatím bez vyjádření
Komise žádá o revizi a nápravu současného stavu propadlého chodníku mezi domy na ulici
Kosmonautů 7-8. – realizace by měla proběhnout do září 2019.
KMČ žádá o zvýšení frekvence vyvážení malých odpadkových košů v prostoru v přednádraží. –
prozatím bez vyjádření
KMČ žádá o specifikaci termínu vývozu popelnic na bioodpad na ul. Praskova. – prozatím bez
vyjádření
Komise žádá odbor investic ve spolupráci s DPMO o bližší informace k plánovanému přemístění
vozovny tramvají ze Sokolské na Fibichovu. – předseda seznámil členy KMČ s aktuálnímí
informacemi – předpokládaná realizace stavby haly a odstavných kolejí bude v průběhu roku
2020.
Požadavek KMČ z dubna 2019 – snížení koeficientu daně nemovitosti pro obyvatele ulic
bezprostředně dotčených PPO na řece Moravě a snížení platby za komunální odpad - zpráva z 27. 8.
2019: i v roce 2020 bude platit výjimka pro obyvatele ulic Nábřeží a Blahoslavova, kdy bude
snížen koeficient daně z nemovitosti o tři kategorie, jak maximálně umožňuje zákon, a je
stanoven jen na 1,6 násobek.
KMČ na podnět člena Knápka navrhuje, aby byl položen gumový koberec na lávku u Bristolu
z důvodu omezení hlučnosti. – Z důvodu povolené nosnosti lávky není možné na ni již nic dalšího
instalovat. Na lávce přibyly informační cedule pro cyklisty prosící o ohleduplnost. Nový most
Komenského bude pravděpodobně zpřístupněn pro pěší již v říjnu.
Členové komise požádali členku KMČ Borákovou, aby na příštím jednání Komise PPO zjistila, zda se
bude v rámci PPO opravovat také most přes Bystřičku na Masarykově ulici. – schůze Komise PPO je
naplánována až na září 2019

IV.

Nové požadavky KMČ

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství:


Na základě občanů žádá KMČ o vypracování projektu dřevěného oplocení dětského hřiště na Blanické.
(10 – 0 – 0).
 KMČ žádá o nahrazení uschlého stromu na křižovatce Březinova-Křižíkova, před domem Březinova 5.

Odbor dopravy a územní komunikace

 Komise obdržela požadavek občanů na výměnu laviček na náměstíčku Jungmannova za kovové
lavičky, které jsou na druhé straně ulice Kosmonautů. Dále také žádámě výměnu stávajících
odpadkových košů. V případě odstranění těchto košů žádá KMČ o jejich přesunutí k lavičkám podél
plotu MŠ na Bystřiččce, u dětského hřiště Na Bystřičce.
 KMČ požaduje na podnět občanů přemístění lavičky za Nezvalovou archou situovanou ke tř.
Kosmonautů blíže k dětskému hřišti, kde bude lépe využívána. V současnosti se nachází osamoceně
v 30 m vzdálenosti od dětského hřiště.

V. Požadavky odborů MmOl k projednání
Odbor majetkoprávní:

 Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k výpůjčce nemovité věci ve vlastnictví statutárního
města Olomouce – změna umístění schránky na část parc. č. část parc. č. 959/3 ostatní plocha o výměře
1 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Žadatel Česká pošta, s.p. žádá o možnost bezplatného umístění
poštovní odkládací schránky o rozměrech 0,8 m x 0,4 m za účelem uložení zásilek pro poštovní
doručovatele z důvodu volného přístupu a bezproblémové obslužnosti a zásobování. KMČ
odsouhlasila umístění schránky (10 – 0 – 0).
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VI. Různé
 Předseda komise informoval KMČ docházce, respektive nedocházce členů komisí místních částí.

 Členové komise se navzájem informovali o doručení balíčku určeným jubilantům. Členové komise
také předali předsedovi nevyzvednuté balíčky. Na jednání komise se nedostavil žádný oslovený
jubilant, aby si balíček vyzvedl a budou proto navráceny na magistrát.
 Předseda seznámil členy komise s podlady týkajícími se odstavů tramvají na ulici Fibichova a
s plánovaným parkem na ulici Kavaléristů.
 Předseda informoval členy komise o faktu, že stavební technik ODÚR na základě podnětů občanů
zjišťuje situaci u obyvatel dotčených domů ohledně eventuálního odstranění laviček na ulici Dukelská
z důvodu jejich využívání především občany dělajícími nepořádek a hluk.
 Předseda informoval členy komise o odpovědi na požadavek paní Horňákové ohledně návrhu lokací
výběhových ploch pro psy.

VII. Ukončení
Jednání ukončeno v 19:00. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 2. 10. 2019 od 17:00.
Zapsala: Mgr. Barbora Boráková
Upravil a schválil: Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D., předseda KMČ, svatopluk.binder@email.cz
Ověřil(a): Mgr. Barbora Boráková
Pozn. Výsledky hlasování (x:y:z) = pro : zdržel : proti
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