Komise městské části č.14 – Nové Hodolany

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
3. června 2020
I. Zahájení, prezence a schválení zápisu
Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Přítomni byli Binder, Blaťáková, Bolek,
Boráková, Brtnová, Schneiderová, Živcová, Knápek,. Nepřítomni Prstek a Domácí (omluveni). Březnový
zápis schálen 6 - 0 - 0. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Bc. Jan Bolek (6 - 1 – 0) . Jednání se zúčastnil i
zástupci MP Pavla Brokešová a Stanislav František a hosté z řad občanů, konkrétně paní Tkadlečková.

II. Hosté
 Paní Tkadlečková vznesla na členy komise požadavek o zasazení se o kompenzace obyvatelům lokalit
dotčených stavbou protipovodňových opatření v městské části Nové Hodolany. Cituji: „Na včerejším
setkání (pozn. s pracovníky odboru stavebního) jsem hovořila o kompenzacích: ulice Blahoslavova a
Nábřeží mají až do konce výstavby slevu na dani z nemovitosti: koeficient 3,5 snížený na 1,6.
přibližně 50%. Dále upuštění poplatku za odvoz komun. odpadu 100% kompenzace. My žádáme o
doplnění dalších budov do OZV o dani z nemovitosti: Gorazdovo nám. 13, Praskova 1, Masarykova a
U Soutoku (čísla jednotlivých domů těchto ulic jsou v seznamu, který přikládám – pozn. stavební
odbor je má k dispozici). Nejlepší by byla kompenzace finanční, ale tu vedení města nepřipouští.
Kromě stávajících kompenzací jsou naše návrhy: - parkování v placených zónách zdarma, jsem
schopná dodat seznam zájemců, aby to nebylo plošně - zdarma MHD - po ukončení výstavby zavést
na Nábřeží rezidenční stání pro jedno vozidlo v rodině, RZ bych dodala. Dále jsem navrhovala
posunout zákazové značky stavby u Gorazdova kostela směrem ke křižovatce
Pasteurova,Komenského, naproti budovám Gorazdovo 12,11. Vzniklo by tak více parkovacích míst.
Obyvatelům Nábřeží by se zlepšila obslužnost.“

III.

Požadavky KMČ splněné/ v jednání

 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. – koše
jsou v prostoru přednádraží vyváženy každé ráno. Pracovníci TSMO přednádraží kontrolují
ještě jednou odpoledne a pokud by zde byl některý koš přeplněný, provedou výsyp.
 KMČ žádá o specifikaci termínu vývozu popelnic na bioodpad na ul. Praskova. – v části Hodolany se
sváží BIO odpad každé liché úterý, pokud se bere ul. Praskova jako Olomouc město svoz sudá
středa
 Dále také žádáme výměnu stávajících odpadkových košů na náměstíčků Jungmannova. V případě
odstranění těchto košů žádá KMČ o jejich přesunutí k lavičkám podél plotu MŠ na Bystřiččce, u
dětského hřiště Na Bystřičce – požadavek předán OMZOH
 KMČ žádá o nahrazení uschlého stromu na křižovatce Březinova-Křižíkova, před domem Březinova 5.
prozatím bez vyjádření
 Komise městské části požaduje na základě požadavků zástupců z ulice Dr. Milady Horákové
zastoupených Věrou Tomšů a Hanou Meszarosovou, aby byla alespoň v omezené míře zajištěna
dopravní obslužnost území kolem zastávky Na Bystřičce a hlavním nádražím. Především starší občané
jsou výlukou zastávky zbaveni možnosti dostat se k lékaři a dále do města - pro starší občany bylo
zajištěna taxi služba za zvýhodněných dotovaných podmínek, více info např. červnové
Olomoucké listy.
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IV.

 Komise městské části požaduje přečasovat semafor na křižovatce u Žižkova náměstí ve směru
z ulice Husova rovně na ulici 17. listopadu, tak aby déle svítíla v tomto směru zelená. Také komise
požaduje přečasování semaforu u křižovatky u Envelopy při odbočení doleva z ulice 17. listopadu na
tř. Kosmonautů. – Požadavek byl předán na oddělení majetkové správy komunikací (p. Nezhyba),
který má SSZ na křižovatkách ve své kompetenci, daný požadavek je v řešení.
Komise městské části požaduje zvážení možnosti instalace zákazu vjezdu na Masarykovu tř. a přilehlé
ulice po dobu opravy mostů a umožnění vjezdu pouze vozidlům dopravní obsluhy. Toto opatření by
elimilovalo parkování vozidel nerezidentů a pomohlo by otestovat skutečnou parkovací situaci pro
účely zavedení eventuálního rezidenčního parkování. Návrh umístění zákazů vjezdu je následující:
křížení ulic Březinova-Nezvalova, tř.Kosmonautů –Masarykova tř., Jeremenkova-Blanická, Dr.Milady
Horákové- Kpt. Nálepky, Dukelská-Praskova. - S tímto návrhem se odbor dopravy a územního
rozvoje neztotožňuje. Odbor dopravy a územního rozvoje neuvažuje o změně dopravního
značení. Důvodem je §19, zákona č. 13/1997Sb. o obecném užívání komunikace, kde v mezích
zvláštních předpisů smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k
účelům, ke kterým jsou určeny.
Komise městské části požaduje kontrolu dlažby v prostoru přednádraží mezi ČD Komando a
masnou. Vyskytující se se zde uvolněné dlažební kostky komise navrhuje zalít do betonu. - opraveno
Komise městské části požaduje přemístění přechodu pro chodce na Masarykově tř. mezi křížením ulic
Dukelská a Nábřeží. Komise navrhuje využít uzavření Masarykovy tř. k celkové revizi umístění
semaforů a přechodů pro chodce, aby lépe zabezpečovaly bezpečnost občanů. - tento požadavek
bude operativně řešen odborem strategie a řízení z důvodu koncepčního řešení dané lokality.
Komise městské části požaduje na základě stížnosti zástupců SVJ Masarykova 52 o kontrolu
dodržování hygienických a bezpečnostních limitů u stavby probíhající na domě Masarykova tř. 936/
50. – bude provedena kontrola pracovníky stavebního odboru, prozatím neprovedena z důvodu
zavedení nouzového stavu.
Komise požaduje odstranění túje před domem na Jungmannova 20 z důvodu nadměrného výskytu
potkanů v součinnosti s OMZOH – bez odpovědi

Nové požadavky KMČ

Odbor dopravy


Komise žádá projednání posunu zákazové značky stavby u Gorazdova kostela směrem ke křižovatce
Pasteurova,Komenského, naproti budovám Gorazdovo 12,11. Vzniklo by tak více parkovacích míst.
Obyvatelům Nábřeží by se zlepšila obslužnost

Městská policie


Komise žádá o častější kontroly strážníků MP u laviček okolo hřiště na Blanické. S teplejším počasím
se množí výskyt osob narušujících pořádek. Také prosí o instalaci cedule „Hřiště je monitorováno
kamerovým systémem Městské policie“.

V. Požadavky odborů MmOl k projednání


VI.

žádné

Různé

 Dne 12.5.2020 proběhlo místní šetření za účelem projednání spolupráce při úpravě zeleně a části
účelové komunikace za účasti zástupců TSMO, a.s., OMZOH, ODUR a KMČ Nové Hodolany ve
vnitrobloku ul. Starodružiníků, Dr. Milady Horákové a Praskova. Na jednání bylo konstatováno a
dohodnuto následující: KMČ zajistí ze svých finančních prostředků instalaci provizorních sloupků
sloužících k ochraně provedené výsadby zeleně, OMZOH zajistí výsadbu zeleně, ODUR zadá do
objednávky prací lokální opravu živičného povrchu účelové komunikace.Výše uvedené činnosti budou
ve vzájemné návaznosti a s ohledem na klimatické podmínky provedeny v průběhu letošního roku.
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 KMČ 14 Nové Hodolany se po dohodě s pracovníky ODÚR rozhodla, že v roce 2020 by chtěla
realizovat následující opravy těchto chodníků:
Lokalita ul. Pasteurova, chodník u VN podél zdi, předlažba.
Lokalita ul. Gorazdovo nám. č. 3, chodník, předlažba po novou úpravu.
Dále bychom chtěli realizovat tuto opravu z rozpočtu 2,7 miliónu:
Lokalita ul. Kosmonautů od č. 20 po ul. Hálkova, chodník, předlažba komplet.
 Komise se definitivně usnesla, že letos v rámci estetizace realizuje tyto akce:
1)Instalace opěrné konstrukce pro mechanickou a optickou zábranu u dětského hřiště (Hřiště na ulici
Blanická, ze strany od ulice Blanická a ze strany lemující cyklostezku
2)Odstranění betonových kvádrů na popelnice (Ulice Nezvalova mezi domy 9,15 a 7,13.).
Dále také odstranění betonových obrubníků kdysi lemujících pískoviště mezi těmito domy na zeleném
prostranství. (Ulice Nezvalova mezi domy 9,15 a 7,13.)
3) instalace tří kovových sloupku ve vnitrobloku Starodružiníků-Praskova-Dr.Milady Horákovékpt.Nálepky (důvod viz výše).

VII. Ukončení
Jednání bylo ukončeno v přátelské atmosféře v 18:30. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat první
prázdninový den 1. 7. 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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