Komise městské části č.14 – Nové Hodolany

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
8. ledna 2020
I.

Zahájení, prezence a schválení zápisu

Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Listopadový zápis schálen 9 - 0 - 0.
Přítomni byli Binder, Blaťáková, Brtnová, Domácí, Knápek, Schneiderová Prstek, Bolek, Cetkovský,
Živcová. Nepřítomna Boráková (omluvena), Jednání se zúčastnil i zástupce MP Jiří Šotola.

II. Hosté
 Pan Dušek adresoval členům komise písemně tyto podněty:.
a) ničení trávníků veřejných ploch na celém území vnitrobloku(dvorního traktu, veřejně přístupném
dvoře-vjezd do vnitrobloku z ulice Praskova) ulic Dr. Milady Horákové, ul. Praskova, ul.
Starodružiníků, a ul. Kpt. Nálepky, způsobenými nejen stáním (parkováním) celým vozidlem všemi 4
koly, či částečně 2 koly vozidel na nezpevněné ploše trávníků veřejné zeleně, ale i suverénní jízdou po
trávnících, objížděním jiných, úplně překážejících vozidel na úzké asfaltové komunikaci(stojící celé
vozidlo na úzké asfaltové komunikaci), či částečně překážejících vozidel na asfaltové
komunikaci(parkujících částečně na nezpevněné ploše-trávníku veřejné zeleně, a částečně na asfaltové
komunikaci)-v obou případech není dodržena průjezdnost šíře 3 metry jedním směrem, jedním jízdním
pruhem okolo stojícího vozidla na komunikaci, a šíře 6 metrů oběma směry, oběma jízdními pruhy
okolo stojícího vozidla na komunikaci, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích), a
suverénním otáčením soukromých osobních a dodávkových vozidel
b) Dále je problém, že tato soukromá vozidla občas tvoří překážku při průjezdu po úzké asfaltové
komunikaci i svozovým nákladním vozům odpadů TSMO, a.s., a ty tak při objíždění těchto vozidel
občas také ničí trávníky veřejné zeleně.
Jako možná řešení, která by pomohla vyřešit tyto problémy, navrhuje:
 již výše uvedená oprava všech výtluků a děr ve vozovce asfaltové komunikace
na celém území vnitrobloku.
 schválení a instalace dopravní značky "zákaz vjezdu všech vozidel" s
dodatkovou tabulkou "mimo vozidla TSMO, a. s."(odstranění dodatkové tabulky
"mimo dopravní obsluhu").
 nástřik žlutých čar souvislých "zákaz zastavení a stání", nebo žlutých čar
přerušovaných "zákaz stání" na okraj asfaltové komunikace ve vnitrobloku.
 instalace sloupků, obrubníků, květináčů, a podobně jako fyzická zábrana na
okraj nezpevněných ploch ve vnitrobloku, aby nedocházelo k jejich dalšímu
poškozování koly vozidel.
Komise se podnětem pana Duška zabývala a dospěla k názoru, že nelze požadovat instalaci
značky zákazu vjezdu či malovat žluté čáry na základě podnětu jednoho občana. Podnět by měl vyjít
z diskuse obyvatel celého vnitrobloku, jejíž výsledkem by byla petice na téma instalace zákazových
značek. V současnosti navíc v lokalitě vnitrobloku probíhá zvýšený dozor MP a nevyskytují se tam
hromadně žádná zaparkovaná auta ničící přilehlé trávniky ani neblokující komunikaci. Výtluky
v komunikaci lze řešit jako havarijní situaci s |TSMO, lze žádat o jejich opravu i prostřednictvím
webové aplikace TSMO.
Budou v následujícím pořadí:
 Pan strážník Jiří Šotola informoval členy komise o řešení podnětu hosta přítomného prosincovému
jednání komise, který informoval členy komise o nepovoleném parkování na trávníků mezi
Jungmannova a tř. Kosmonautů 12-20. Toto parkování bylo v rámci povoleného záboru pro dotyčnou
firmu od příslušného odboru MMOL. Pan strážník také členy komise informoval o zvýšených
kontrolách ze strany MP ohledně dodržování zákazu vjezdu na most přes řeku Moravu u Bristolu.
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III.

Požadavky KMČ splněné/ v jednání

IV.

Nové požadavky KMČ

 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
 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
 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
 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 žádá o nahrazení uschlého stromu na křižovatce Březinova-Křižíkova, před domem Březinova 5.
prozatím bez vyjádření
 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 – žluté čáry
nakresleny, zbytek prozatím bez vyjádření


Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství






Komise žádá (9 – 0 – 0) opětovně instalovat nízký kovový plot okolo dětského hřiště na Blanické,
stejně jako je tomu u dětského hřiště v Bezručových sadech. OMZOH uvádí, toto hřiště je částečne
oploceno z důvodu jeho blízkosti k in-line stezce a ohrožování bezpečnosti dětí in-linisty. Hřiště na
Blanické je v obdobné situaci. I ono přiléhá poměrně frekventované cyklostezce a je zde ohrožována
bezpečnost dětí. Z toho důvodu požadujeme nejméně oplocení hřište v prostoru sousedícím s cyklostezkou.
KMČ je ochotna toto oplocení financovat z prostředků určených na estetizaci.

Odbor dopravy a územního rozvoje
Komise prosí o informace ohledně parkování na Masarykově tříde po dobu, kdy bude během
rekonstrukce mostu přes Moravu v rámci protipovodňových opatření znemožněn průjezd. Bude povoleno
oboustranné celodenní parkování v dočasně slepé Masarykově třídě, jak je tomu např. v současnosti na kpt.
Nálepky?
Komise prosí o úpravu vozovky u ČD Komando v prostoru mezi průjezdem pro autobusy a
tramvajovým pásem.

V. Požadavky odborů MmOl k projednání
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Spisová značka: SMOl/Maj/22/3753/2013/Kas
Nemovitá věc:
část parc. č. 624/4 ostatní plocha o výměře 133 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc,
část parc. č. 624/22 ostatní plocha o výměře 250 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc.
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Komise rozhodla nesouhlasně (0-0-9). Důvodem je obava o omezení průchodu po veřejném chodníku okolo
předmětné parcely a dále obavy o budoucí zmenšení již tak nedostatečné parkovací kapacity v této lokalitě.
Komise spíše než prodej doporučuje eventuální prodloužení pronájmu.

VI.

Různé

 Členové komise si popřáli hodně zdraví a štěstí v novém roce 2020. Dále diskutovali možnosti, jaké
projekty realizovat v rámci estetizace v roce 2020 a také, jaké chodníky by chtěli v letošním roce
opravit. Z předběžné diskuse vyplynul požadavek na oplocení hřiště na Blanické, zakoupení
vánočních světel na vánoční strom, nákup tůjí a zeminy pro osazení betonových květináčů a také
realizace akcí pro občany naší městské části (vánoční besídka, dětský den, Ukliďme Česko aj.)
Členové komise se dohodli, že do příští únorové schůze přijdou s dalšími návrhy tak, aby bylo finálně
rozhodnuto o projektech, které bude komise chtít realizovat v rámci estetizace v roce 2020.

VII.

Ukončení

Jednání bylo ukončeno v přátelské atmosféře v 18:30.
Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat dne 12. 2. 2020 od 17:00.
Zapsal: Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.,
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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