KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 9/2015
z jednání dne 5. října 2015

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Helcel, Chlupová, Kutra, Marková, Pikal, Svetková, Vanečková,
Záleská
Omluveni: Kozík, Šimeček, Vanžurová, Vysoudil
Hosté:
zástupce MPO - pan Otevřel, Ing. arch. Pospíšil, zapisovatelka - sl. Nováková

II.

Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 5. 10. 2015 od 16.30 hod. v zasedací
místnosti č. 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10. Předseda
přivítal členy komise a hosty a zahájil jednání návrhem jeho programu.

III.

Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Přítomní členové komise neměli k jeho znění
připomínek a schválili jej.
pro - 9
proti - 0
zdržel se - 0

IV.

Otevřené body
a)

Organizační věci
 Předseda členům komise navrhnul odměny za 1. pololetí, ale Bc. Horňáková
mu sdělila, že z rozhodnutí rady města toto bude možné až za 2. pololetí
2015. To již také neplatí, Bc. Horňáková sdělila, že toto bude možné počínaje
měsícem září.
 Bc. Horňáková sdělila předsedovi, že se jí podařilo zajistit druhou vývěsku
pro naši komisi. Vitrína se nachází v průchodu domu Dolní nám. 47.
 Ve věci skříňky pro uschování materiálu komise Bc. Horňáková sdělila, že po
dohodě se stolařem bude tato zřízena v sousedství současné zasedací
místnosti komise na Hynaisově 10 spolu se skříňkou pro KMČ č. 18.
Komise děkuje Bc. Horňákové za zprostředkování posunu ve zmíněných věcech,
když tajemník v té věci opakovaně nereagoval.

b)

Jubilanti
Paní Romanovská potvrdila zamluvení obřadní síně na 21.10.2015 od 15:00.
Pozváno je 84 jubilantů. Následně dne 22.10.2015 budou členům komise rozvezeny
nerozebrané balíčky na roznesení jubilantům domů.

c)

Opravy komunikací v areálu KMČ č. 17
 Stále ještě neproběhla předlažba chodníku na rohu Palackého a Legionářské před bývalým obuvnictvím (celý úsek od přechodu k přechodu).
 Na ulici Lafayettova při FF UP bude v nejbližší době chodník opraven a
následně nejspíše budou náklady přeúčtovány UP, protože ke škodě na
chodníku došlo v důsledku ucpání geigerů v jejich vlastnictví.
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d)

Tranzitní doprava v centru
Předseda kontaktoval náměstka Jakubce, který sdělil, že spuštění opatření
zamezujícího vjezdu tranzitní dopravě do centra brání dopravní policie a Správa
silnic Olomouckého kraje.
Předseda zaurguje odpověď Ing. Pospíšilové (vedoucí odboru dopravy), která
dosud nereagovala.

e)

Theimerova kašna
V mezidobí předseda komise komunikoval věc s Mgr. Křížkovou (vedoucí
majetkoprávního odboru), která ho informovala o výsledku jednání města a sochaře
Theimera, a to takovém, že autor sám o zprovoznění kašny nemá zájem stejně jako o
její zachování na současném místě.
Pan Kutra na jednání komise zajistil účast Ing. arch. Pospíšila, který byl přítomen
jednáním z panem Theimerem, výše uvedené potvrdil a sdělil, že po dohodě s
autorem existují 2 varianty, a to:
 zachování prvků kašny v současném místě bez zprovoznění vodních trysek a
při současné úpravě okolních ploch nebo
 sochařem v současnosti preferované převezení pískovcových prvků kašny do
některého z olomouckých parků a umístění jiného monumentu na Kollárovo
nám. (sochař sám navrhuje nevyužitý dřík morového sloupu) na památku
olomouckého mecenáše Rendera
KMČ ve shodě s Ing. arch. Pospíšilem navrhuje, aby OKR zajistil zpracování
územní studie na celou lokalitu Kollárova nám. Předseda komise na OKRu
prověří, zda již v tomto smyslu obdrželi slíbený podnět od primátora a zda již
práce na studii jsou zahájeny s tím, že komise by velmi ráda měla na jednáních
v této věci svého zástupce. KMČ současně realizaci opravy kašny s ohledem na
fakt, že si to autor sám nepřeje, stahuje ze svých návrhů na investice pro další
léta.

f)

Plán investic
Dále komise diskutovala i další body, které navrhla do plánu investic 2016.
 Neutěšený pás mezi hotelem Trinity a zadním vstupem do MDO - Ing. Černý
(vedoucí odboru investic) přeposlal vyjádření Ing. arch. Šobra - plocha mezi
MDO a hotelem je určena k zastavění, ale je ve vlastnictví soukromého
subjektu, pozemek před ní dle OKR má být chodníkem v šířce navazující na
přilehlé chodníky. Za vhodné považuje omezení počtu i šíře současných
sjezdů na soukromé pozemky na minimum.
Komise s opravou chodníku jednoznačně souhlasí a je ochotna se na ní
finančně podílet. Předseda předloží OKRu a OI žádost na vypracování
PD s tím, že rovněž preferujeme minimální počet a šíři sjezdů.
 Předseda vznese dotaz na OKR jaké jsou možnosti ve věci realizace pítek
na Horním a Dolním náměstí.
 Ing. arch. Helcel informoval o tom, že na ul. 8. května bude zpracována nová
projektová dokumentace. KMČ důrazně požaduje zapracování přechodu
před ZŠ.
 Kašna v průchodu Edelmannovým palácem je ve správě SNO. Předseda
SNO osloví ve věci opravy.

g)

Plán realizace rekonstrukce tř. 1.máje
ZMO schválilo realizaci oprav dle projektu z r. 2011, řada zastupitelů má vůči
tomuto řešení výhrady (vytvoření pěší zóny, nedostatečná šíře chodníků, srovnání
úrovně chodník-vozovka, zákaz vjezdu automobilů mimo zásobování aj.). Na 7.10. je
svoláno jednání, kde by mělo být dosaženo shody na finální podobě projektu.
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Bude-li k dalším úpravám jakékoli jednání, KMČ by zde ráda měla svého
zástupce. Prosili bychom však, aby jednání takovéto povahy byla organizována
v odpoledních hodinách tak, aby se jich mohli zúčastnit i pracující členové
komise. Předseda KMČ na příští jednání pozve náměstka primátora Žáčka a
požádá jej o zaslání podkladů.
KMČ bere na vědomí, že ZMO v této věci již rozhodlo, nicméně preferuje
variantu, kdy bude do projektu zapracováno maximum rozumných požadavků
při současném dodržení termínu opravy v r. 2016.
V.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 20 Rozhodnutí a 4 Vyjádření OKR k přechodným
úpravám provozu na pozemních komunikacích, které komise bere všechny na
vědomí.
b)

VI.

Nové návrhy na opravy komunikací
 Předseda osloví Ing. Kmoníčkovou se žádostí o instalaci sloupků na
obrubníky na tř. 17. listopadu v místě, kde KMČ financovala opravu
chodníku a části zeleného pásu, aby bylo zabráněno řidičům ve zkracování si
cesty přes zelený pás.
 Požadujeme neprodlenou opravu spár mezi panely a otvorů v nich (zalití
asfaltem) tam, kde k tomu při rekonstrukci tramvajového pásu na tř. Svobody
nedošlo, především v úseku přechodu před KB. hrozí zranění chodců..
 Předseda zjistí na odboru životního prostředí a dopravy proč dosud nebylo
realizováno zatravnění vstupu na již neexistující přechod na tř. Svobody (U
Kamenného mlýna)
 Palackého - oprava/reklamace živičného krytu překopu komunikace v celé
šíři od lékárny k řeznictví (asfalt je v tomto místě propadený)
 Palackého - před barem Maroko opravit víko kanálu.
 Tř. Svobody - v místě napojení komunikace z Kollárova nám. (vedle budovy
UP) opravit kryt kanálu.

Různé, diskuze
a) Komise obdržela od TSMO plán prací a objednávku prací na říjen 2015:
 svoz odpadu 28.10. běžně beze změn
 zimní údržba komunikací je připravena od listopadu
 sběrové soboty - roh Kosinovy a nábřeží Přemyslovců
 oprava chodníku při FF UP na Lafayettově ulici
 tř. Svobody - předlažba komunikace
 tř. 17. listopadu - Kosmonautů
 Polská - předlažba
 Legionářská - předlažba chodníku u SPEA
b) V reakci na žádost Ing. Dreiseitla z OŽP KMČ sděluje, že je s ním ohledně
sběrových sobot již domluvena a současně mu děkuje za vyjití vstříc jejímu
požadavku na rotaci míst sběrových sobot.
c) DPMO průběžně informuje komisi o plánovaných výlukách jednotlivých linek.
d) Komise na příštím jednání shrne připomínky k lokalitě Horního a Dolního náměstí.
Členové si připraví podněty.
e) Na prosincové jednání předseda pozve zástupce DPMO, aby s ním členové mohli
diskutovat otázky související s MHD.
f) Předseda zjistí zpětnou vazbu od Ing. Motyčkové ve věci plánovaného zrušení
přechodů pro chodce, kde komise požadovala zachování přechodů při ústí pasáže z
Horního nám. a v ústí ulice Barvířská.
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g)

Mgr. Záleská informovala o tom, že dále postupují práce v areálu Korunní pevnůstky
- oprava hradeb, půlbastionu aj. Dále sdělila, že do konce roku iniciuje společné
jednání Muzea Olomoucké pevnosti, města, UP, Výstaviště Flora Olomouc a dalších
subjektů v lokalitě působících s cílem dosáhnout shody na tom, že je třeba celou
lokalitu při tř. 17. listopadu řešit koncepčně jako celek.

VII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.35 hod. Příští jednání komise se bude konat tradičně v
zasedací místnosti č. 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10, a to v
pondělí 2. 11. 2015 v 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.
V Olomouci dne 5. října 2015
Zapsala Martina Nováková
Zápis ověřil a schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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