Komise městské části č.14 – Nové Hodolany

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
2. října 2019
I.

Zahájení, prezence a schválení zápisu

Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Přítomni byli Binder, Blaťáková, Bolek,
Boráková, Brtnová, Cetkovský, Domácí, Knápek, Živcová. Nepřítomna Šnajdrová (oml.), Prstek. Jednání
se zúčastnil i zástupce MP Jiří Šotola. Jako host se zúčastnila paní Ing. Přibylová DiS. z OMZOH a pan
Ing. Pavlačka z ateliéru Zahrada Olomouc s.r.o. Ověřovatelem zápisu odsouhlasena Boráková (8 - 1 - 0).
Byl schválen minulý zápis (9 – 0 – 0). Komise odsouhlasila program zasedání (9 – 0 – 0).

II. Hosté
 Hosté přednesli prezentaci studie Parčíku u jilmu na křižovatce ulic Charkovská a Kpt. Nálepky, kterou
nechala KMČ zadat a uhrazena byla v rámci estetizace. Na příštích jednáních budou členové KMČ
diskutovat o míře realizace této studie.
 Zástupce MP pan Šotola informoval o situaci v přednádraží, která se celkově zlepšila, avšak stále není
ideální – častější vývoz odpadkových košů je nutný.
 Kolega Knápek vznesl dotaz ohledně možné přítomnosti hlídky MP na přechodu pro chodce na
křižovatce ulic Dukelská a Masarykova. Členové KMČ diskutovali s panem Šotolou o možnostech
řešení bezpečnosti na tomto přechodu pro chodce, viz požadavky na odbor dopravy a územní
komunikace níže. KMČ žádá MP o častější přítomnost hlídek u přechodu také z důvodu nedávné
nehody.

III.

Požadavky KMČ splněné/ v jednání

 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 – prozatím neprovedeno.
 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. - splněno
 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
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. – prozatím bez vyjádření
 KMČ žádá o zvýšení frekvence vyvážení malých odpadkových košů v prostoru v přednádraží. –
prozatím bez vyjádření
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 KMČ žádá o specifikaci termínu vývozu popelnic na bioodpad na ul. Praskova. – prozatím bez
vyjádření
 Komise obdržela požadavek občanů na výměnu laviček na náměstíčku Jungmannova za kovové
lavičky, které jsou na druhé straně ulice Kosmonautů. – zařazeno do interního registru požadavků
TSMO na rok 2020
 Dále také žádáme 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. – realizace zahrnuta do plánu prací TSMO
 Na základě občanů žádá KMČ o vypracování projektu dřevěného oplocení dětského hřiště na Blanické.
(10 – 0 – 0). – prozatím bez vyjádření
 KMČ žádá o nahrazení uschlého stromu na křižovatce Březinova-Křižíkova, před domem Březinova 5.
– prozatím bez vyjádření


IV.

Nové požadavky KMČ

Odbor dopravy a územní komunikace

 Členové KMČ žádají o zviditelnění přechodu na křižovatce Dukelská a Masarykova, také v důsledku
nedávné dopravní nehody na tomto místě. KMČ navrhuje tato opatření: prodloužení žlutého značení na
15 metrů před přechodem z obou stran v náhledové straně, aby se zvýšila viditelnost pro chodce i
motoristy, dále pak označení svislého dopravního značení reflexními prvky a umístění semaforu pro
chodce. Alternativně navrhujeme přemístění tohoto přechodu pro chodce do blízkosti budovy
Masarykova 3, kde je větší přehlednost a užitečnost také pro chodce přicházející od řeky.
Hlasování proběhlo v poměru 9-0-0.

V. Požadavky odborů MmOl k projednání
Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť
KMČ obdržela seznam všech restauračních předzahrádek, které byly v letošním roce povoleny v MČ Nové
Hodolany jako zábor komunikace nebo zábor zeleně. Členové KMČ nemají k tomuto seznamu do
budoucna připomínky a nebrání se udělení povolení stejným subjektům také v příštím roce.

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

 KMČ obdržela harmonogram sběrových sobot na rok 2020 a nemá k němu žádné připomínky.
 KMČ obdržela informaci o svévolné výsadbě jinanu dvoulaločného v parčíku při ulici Štursova
společně s prosbou o dohledání majitele této dřeviny. Pokud tento strom nebude do 20. 10. Majitelem
přesazen, bude odbor nucen jej trvale odstranit.

Odbor majetkoprávní:

 Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města
Olomouce, části pozemku parc. č. 1152 ostatní plocha o celkové výměře 7,5 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc. Společenství vlastníků jednotek Zeyerova 923/12 žádá o nájem části předmětného pozemku
za účelem umístění balkónů na bytovém domě č. p. 923, Zeyerova 12 v Olomouci. Nejníže položené
balkóny budou umístěny ve výšce 2,5 m nad zemí. Komise hlasovala ve věci nájmu kladně v poměru
hlasů 9 – 0 – 0.

VI. Různé
 Členka KMČ Boráková informovala e-mailem ostatní členy KMČ o průběhu jednání Komise
protipovodňových opatření, které proběhlo dne 24. 9. 2019, především pak o probíhající II.b etapě,
která je úzce spjata s naší MČ.
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Členové KMČ se na základě e-mailu obdrženého od vedoucí Oddělení komisí městských částí a
detašovaných pracovišť domluvili na promyšlení požadavků na estetizaci v příštím roce. Na následující
schůzi se projednají návrhy jednotlivých členů.
 Paní Brtnová upozornila na starou uschlou lípu u ulice Zeyerova a na rozvolněný chodník na ulici
Kosmonautů od č.p. 13 po hl.nádraží a na protější straně u mostu také.
 Předseda Binder upozornil na rozkopanou dlažbu u nájezdu mostu na ul. Kosmonautů.

VII. Ukončení
Jednání ukončeno v 18:30. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 6. 11. 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

3

