Komise městské části č. 14 – Nové Hodolany

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
3. března 2021
I. Zahájení, prezence a schválení zápisu
Pravidelné jednání v 17:00 hod. Prezence dle prezenční listiny. Přítomni byli Binder, Bolek,
Boráková, Knápek, Schneiderová, Prstek. Nepřítomni Blaťáková, Živcová Brtnová, Domácí. Únorový
zápis schválen 6 – 0 – 0. Ověřovatelem zápisu byl zvolen ing. Aleš Prstek (5 – 1 – 0). Jednání bylo
vedeno online formou.

II. Požadavky KMČ splněné/ v jednání















III.

Komise žádá o častější vyvážení velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad u hlavního
nádraží. Kontejnery jsou přeplněné a zvyšuje se výskyt hlodavců v této lokalitě – nutno oslovit
Správu železnic
Komise žádá o provedení očisty zastávek, košů a dlažby v prostoru přednádraží – pravidelně provádí
TSMO.
Komise žádá odstranit pařezy po odstraněných stromech na Nezvalové ul. před tělocvičnou ZŠ
Zeyerova/lípa/ a pařez po smrku před domem Tř. Kosmonautů 15. Případně dosadit stromy novými. –
vyfrézování pařezů (2 ks) provedou pracovníci střediska zeleně TSMO a.s.
Komise žádá provést lokální opravy dláždění v celém přednádražním prostoru. Na mnoha místech jak
před nádražím, tak na protější straně jsou dlažební kostky rozvolněné, někde chybí. – bude
provedeno ODÚR.
Komise žádá provést opravy dláždění chodníku na Tř. Kosmonautů 7–17 od řeznictví směrem
k nádraží cca po American Grill Restaurant – bude provedeno ODÚR.
Komise žádá o vysazení stromu (jírovec maďal) na ulici Kaštanová uprostřed laviček naproti
Moravské střední škole – zatím bez odpovědi.
Komise žádá po očištění dvou pomalovaných laviček na tř. Kosmonautů po levé straně k nádraží
Komise žádá o citlivější ořez keřů na ulici Jungmannova za blokem domů Kosmonautů 12-20 (naproti
knihovně), tak aby keře růží, bezu a jasmínu stihly vykvést – ořez již proveden, OMZOH preferuje
nižší ořez na současnou výši.
Komise žádá o lokální opravu chodníku před AGEL na tř. Kosmonautů. Chybí zde kostky a chodník
je rozmělněný– bude provedeno ODÚR.
Komise žádá o obnovu vodorovného značení u kontejnerů na rohu ulice Kaštanová 11–13 – bude
obnoveno v letních měsících.
Komise žádá o nové žluté vodorovné značení v rohu křižovatky mezi domu na Černá cesta 47 a 49 požadavku o realizaci vodorovného značení nebude ze strany ODUR vyhověno. Dle zákona
č. 361/2000 Sb. je zakázáno stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí
křižovatky a 5 m za ní. Řidiči takto parkující páchají přestupek v dopravě, jehož řešení je
v kompetenci Policie ČR, nebo Městské policie Olomouc.
Komise žádá o nové žluté vodorovné značení v křižovatce u památného jilmu na ulici Charkovská.
Vedle jilmu permanentně stávají auta bránící průjezdu ven z vnitrobloku na ulici Charkovská –viz
výše, nebude vyhověno.
Komise městské části požaduje postavení zastřešené zastávky MHD Černá cesta na ulici Sokolovská
(ve směru Klášterní Hradisko) – zatím bez odpovědi.

Nové požadavky KMČ

Odbor dopravy a územního rozvoje

 Komise žádá o přidání dodatkové značky ke značce zákazu zastavení před školou Hálkova, a to
s úpravou platnosti značky od po–pá, 7–17 hod.
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 Komise žádá o kontrolu dopravního značení na Masarykově třídě. V současnosti dochází
k permanentnímu shazování a přemisťování značek Zákaz zastavení. Prosíme o obnovu umístění
značek nejméně 1× týdně anebo o jejich instalaci na sloupy veřejného osvětlení v případech, kdy to
lze.
 Komise žádá o instalaci značek Zákaz zastavení DZ- B28 na úsek ulice Kavaleristů od ZUŠ k BEA
lemující nově vybudovaný parčík.
 Komise žádá o namalování žlutých čar před vjezd u domu Masarykova tř. 59.
 Komise žádá o opravu podélných kovových mřížek v prostoru před hejtmanstvím poblíž fontán, jsou
uvolněné a propadlé.

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství


Komise žádá o zatravnění ploch na místech odstraněných betonových ploch pro kontejnery v rámci
loňské estetizace na tř. Kosmonautů

ESTETIZACE

 Komise se usnesla (6-0-0) na těchto akcích realizovaných z letošních prostředků určených na
estetizaci:
 Údržba živého plotu Blanická
 Výsadba dvou líp v parčíku U jilmu
 Houpačka tř. Kosmonautů
 Dokončení předlažby vozovky spojky Charkovská – Kaštanová
 Kreslící tabule na hřiště Blanická
 Osazení zídky rostlinami ve vnitrobloku Zeyerova – Blanická (pravděpodobně bude realizováno
ze služeb, dle domluvy s OMZOH)

IV. Požadavky odborů MmOl k projednání

 Žádost o sdělení stanoviska k části pozemku parc. č. 624/14 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú.
Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění uzamykatelné klece na kola. Komise rozhodla souhlasně

V.

Různé

 Předseda seznámil členy komise se záměrem přemístit 4 lavičky z travnatého prostoru mezi bloky tř.
Kosmonautů 25–17 a 2 laviček přiléhajících k ZŠ Zeyerova do prostoru dětského hřiště na Blanické.
Tato záležitost je již předjednána s ODÚR a přislíbena k realizaci. Dále předseda s členy diskutoval
možnost rekonstrukce části chodníku mezi na ulici Vejdovského mezi tř. Kosmonautů
a Jungmannova. V závislosti na ceně bude eventuálně realizována ze zbývajících prostředků pro
estetizaci. Pokud cena opravy bude neakceptovatelná, bude z estetizace uhrazena oprava chodníku
Zeyerova-Křižíkova v předpokládané ceně opravy cca 130 tis.
 Členka komise B. Boráková požaduje zjistit informaci, kdy bude uskutečněna instalace zábradlí okolo
hřiště Orlák na ulici Sokolovská, která by měla být dle informací předsedy realizována v tomto roce.

Ukončení


Jednání bylo ukončeno v přátelské atmosféře v 18:00. Příští pravidelné jednání KMČ se bude konat
online formou dne 7. 4. 2021 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): ing. Aleš Prstek
Pozn. Výsledky hlasování (x:y:z) = pro : zdržel : proti
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