KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 4/2016
z jednání dne 4. dubna 2016

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Helcel, Chlupová, Kozík, Kutra, Majerová Zahradníková,
Marková, Pikal, Svetková, Vanečková, Záleská
Omluveni: Vanžurová, Vysoudil
Hosté:
zástupce MPO - ředitel Mgr. Skalický, Otevřel, veřejnost - Nováková,
Všetička, Všetičková

II.

Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 4. 4. 2016 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 - 11
proti - 0
zdržel se - 0

IV.

Organizační záležitosti
a)
Iniciativa předsedů KMČ
Bc. Horňáková zaslala zápis z jednání zástupců předsedů s ní a náměstkem
Urbáškem. S vedoucími jednotlivých odborů a členy Rady se budou hledat možnosti,
jak připomínky řešit, na dalším jednání.
b)
Zpětná vazba z majetkoprávního odboru o konečném výsledku věcí, ke kterým se
komise vyjadřovaly, již chodí. Děkujeme.
 DW7 - upozornění na neoprávněné zahradničení v areálu letního kina,
vyzváni k uvedení do původního stavu a zaplacení bezdůvodného obohacení,
bude jednání s novým nájemcem areálu.
 TJ MILO - pozemky Na Střelnici jim jsou dány do výpůjčky (veřejně
užívány) a nájmu (komerční aktivity). Potřebné pozemky od nich město
odkoupí. Směna nerealizována.
 SK Sigma Olomouc - pozemek pod dopravním hřištěm si město koupí
c)
V současnosti probíhá další fáze finalizace mapy hranic KMČ. Řešení sporných
hranic naší KMČ budou navržena Ing. arch. Helcelem a předsedou po samostatném
jednání přímo zpracovateli mapy.
d)
Skříňka pro naši KMČ v budově Hynaisova 10 byla zakoupena a instalována. Klíče
jsou na vrátnici a jedny si předseda převzal. Předseda žádá Mgr. Záleskou o
zakoupení vod a kelímků pro občerstvení členů na jednání.
e)
Nálepku s označením KMČ na vývěsky zajistí Bc. Pikal.

V.
a)

Otevřené body
Mimořádné prostředky na opravy komunikací v roce 2016
V letošním roce byl navýšen celkový rozpočet KMČ určený na rekonstrukce
komunikací o 2,7 mil. Kč. Komise mohly navrhovat každá jednu akci, nejpozději do
konce března. Proběhla v mezidobí jednání předsedy KMČ, TSMO a OD, z nichž
vyplynulo, že priorita naší komise - obnova chodníku mezi zadním vchodem do
MDO a Hotelem Trinity bude zařazena k realizaci nejdříve v příštím roce. Proto
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předseda po projednání věci na OD navrhl alternativně Radě dvě akce v areálu
naší komise:
 cca 410 tis. bez DPH - předlažba a vyrovnání chodníku před domy Tylova 46 a související
 cca 443 tis. bez DPH - předlažba chodníku na třídě Svobody v úseku od
nového přechodu k Šantovce po křížení s Aksamitovou (podél autobusového
nádraží na Tržnici)
Výběr akcí za 2,7mil. Radou města proběhne v dubnu. Když naše akce nebudou
vybrány, KMČ zváží jejich realizaci z prostředků KMČ - 300 tis. na
komunikace + jiné zdroje.
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

MDO a Trinity - chodník
Byl určen projektant akce Ing. Adamík. V květnu bude první výrobní výbor, kam
KMČ bude přizvána. Realizace až 2017 nejdřív.
Michalské schody
Tento rok nebude rekonstrukce realizována - nelze realizovat jako havarijní stav, jde
o investici. Předseda bude žádat náměstka Žáčka, aby se akce realizovala příští rok.
Setkání s jubilanty
Účast na něm přislíbil patron komise, náměstek primátora JUDr. Martin Major.
Setkání proběhne v obřadní síni radnice 11.5.2016 od 16.00. Na příštím jednání se
domluvíme na organizačním zajištění akce.
OD
 Bude opraven/obnoven jeden ze sloupků na tř. 17.listopadu instalovaných na
návrh komise
 Bude v dubnu odstraněn kus chodníku k neexistujícímu přechodu před
Kamenným mlýnem.
 Ještě letos bude opravena rozestoupená dlažba v Denisově ulici mezi kolejemi
tramvaje.
Další návrhy na akce financované KMČ
 osvětlení přechodu u Teplotechny - PD, realizace - OKR potvrdil, že kruhový
objezd se nebude realizovat v dohledné době. Předseda zjistí situaci ohledně
pouhého nasvícení přechodu na OD
 odstranění graffiti z městem vlastněných budov
 odstranění zhupu ve vozovce - Legionářská u DPMO
 instalace odpadkového koše v ulici Univerzitní
 dětský den
 oprava Terezské brány či její PD
 neúspěšná akce navržená dle bodu a)
 instalace dodatečného sloupku na aut. nádraží Tržnice, kde si lidé u živého plotu
zkracují cestu na tramvaj
Terezská brána
Ing. arch. Helcel prověřil na OI situaci a zjistil, že po reklamaci před několika lety a
opravě závad bude třeba vyhodnotit, zda zatékání je ještě záruční vadou či je bude
nutné odstranit na náklady města. Bude v jednání s OI pokračovat a KMČ průběžně
informovat.
"A stojany" a předzahrádky
Dle sdělení Ing. Fazekaše kontroluje dodržení podmínek rozhodnutí - instalaci
předzahrádek a A stojanů jeho oddělení, majetkoprávní odbor a MPO. Uklizené
prostranství přejímají TSMO. Zrušit povolení lze.
KMČ tedy zjištěné nedostatky bude hlásit na oddělení Ing. Fazekaše ke zjednání
nápravy.
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i)

j)

k)

VI.

Letní kino
Předseda byl jedním z členů komise, která měla doporučit budoucího nájemce celého
prostoru letního kina. Byli 3 žadatelé - Radě doporučeno sdružení pivovar Chomout
+ JazzTibet Club. Rada rozhodne zítra.
Jednání ohledně rekonstrukce mostů při protipovodňových opatřeních
Předseda se nemohl zúčastnit. Výstup přepošle Bc. Horňáková. Dostatečné info bude
v Olomouckých listech.
Horní a Dolní náměstí
Předseda předal náměstkům Majorovi a Urbáškovi a Bc. Horňákové počátkem roku
materiál o Horním a Dolním náměstí - "pihy na kráse". Bc. Horňáková rozeslala
TSMO, odborům MmOl aj.
Prozatímní reakce:
 TSMO + odbor životního prostředí zajistí čistotu v okolí odpadkových košů
 oddělení kultury si pohlídá finální rozmístění prvků na Vánočních trzích,
bude se řešit již v červnu - KMČ bude přizvána
Předseda prověří u Bc. Horňákové reakci na další body.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 50 Rozhodnutí a 2 Oznámení o zahájení
správního řízení, 2 Dohody o povolení zvláštního užívání zeleně a 5 Vyjádření k
přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, jež komise bere na vědomí.
b) Ředitel MPO
Jednání komise navštívil ředitel MPO pan Skalický a proběhla diskuze nad různými
tématy.
Překračování nejvyšší povolené rychlosti
MPO potřebuje k měření rychlosti povolení PČR - Dopravního inspektorátu přímo na
konkrétní lokalitu. Dříve MPO měla povoleno měřit v Denisově ulici, ale k dnešnímu
dni jsou radary povoleny jen u škol a rizikových přechodů (náves Svobody,
Gagarinova u ZŠ, Keplerova, Rooseveltova, Střední Novosadská). Zbytek lokalit
zbývá na měření Policie ČR.
V prostoru Horního nám. a Denisovy ulice - byl umístěn anonymní skrytý radar.
Ředitel komisi předal statistiku za sedm dní měření. V obou lokalitách je nejvyšší
povolená rychlost 20 km/h - pěší zóna. Výsledky byly naprosto alarmující.
 Horní nám. (ústí Ztracené) - výrazně horší směrem do Ztracené, celkově
70km/h dvakrát, 60km/h šestkrát, 50 km/h 73krát
 Denisova - podobné v obou směrech, celkově 90km/h sedmkrát, 80 km/h
23krát, 70km/h 77krát, 60km/h 392krát, 50 km/h 1441krát
Pravděpodobným viníkem velké části překročení rychlosti jsou Forty`s Pizza - MPO
řešila přes dopravní komisi + PČR. Bude instalován zákaz zastavení bez výjimky
před provozovnou - často zde stává dodávka v křižovatce Denisova - Univerzitní a
blokuje průjezd. Vodorovné (přesnější) značení je v MPR obtížně proveditelné památkáři.
MPO v současnosti nemůže měřit v centru města. Nemá to schváleno - není zde
technika, která by měření zvládla v podmínkách pěších zón, a často ani prostor na
bezpečné odstavení vozidel.
MPO bude u optiky na ulici Denisova kontrolovat povolení vjezdu.
Nyní již pouze namátková kontrola povoleni vjezdu na náměstí, dříve stálá
přítomnost strážníků na Horním náměstí - jsou třeba i jinde a není jich současně ve
službě dost na to, aby byla zajištěna stálá přítomnost na více místech.
Upozorněno na rychlou jízdu v ulici Lafayettova, Riegrova, 8. května aj.
Po diskuzi domluveno, že nyní před elektro Vaďura na Horním nám. a po
skončení rekonstrukce třídy Svobody v Lafayettově ulici budou instalovány
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výstražné orientační radary, abychom upozornili řidiče na nejvyšší povolenou
rychlost v pěší zóně. Osazen bude preventivní radar se statistikou, která bude
porovnána s radarem skrytým. MPO se pokusí napsat informativní článek do
Olomouckých listů.
Noční hluk
Krajská hygienická stanice řeší přestupky co se týče překročení hlukových limitů.
Opakovaná stížnost - MPO postoupí podezření z rušení nočního klidu subjektům,
které toto řeší - hlavně stavební odbor (izolační poměry místností). MPO nemůže
řešit dodržování otevírací doby. V případě rušení podnikatelskými subjekty
přeposílání na živnostenský úřad.
Bezdomovci
S příchodem jara opět aktuální problém - Wurmova a okolí, nám. Republiky,
přednádraží aj. V r. 2012 novela zákona - sankce zákazu pobytu max. na dobu 3
měs. (klidně 2 ulice) - opakované přestupky proti občanskému soužití. Při nedodržení
rozhodnutí o zákazu pobytu lze řešit pro trestný čin.
Předseda požádal ředitele o častější kontrolu obtěžování bezdomovci na Michalských
schodech, dalších schodech z Bezručových sadů a různých průchodech.
Bez pomoci občanů se MPO a PČR neobejdou, bez svědectví vůbec ne. Občan,
který volá policii by měl na místě zůstat či jinak poskytnout svědectví. Mnohé
skutky se jinak obtížně prokazují.
MPO chystá akce k zvýšení právního povědomí občanů
c)

d)

Žádost č.j. SMOL/057834/2016/OMAJ/MR/Lex
ČEZ žádá prodej či věcné břemeno k pozemku o výměře 11 m2 pod jeho trafostanicí
v ulici Studentská.
KMČ navrhuje spíše věcné břemeno, protože město by v budoucnu na tomto
místě mohlo něco chtít postavit. Záleží na vyjádření OKR.
pro - 11
proti - 0
zdržel se - 0
Žádost č.j. SMOL/068547/2016/OMAJ/MR/Cih
Společnost KYSA rerum, a.s. žádá o odprodej 0,5 m2 před vstupem do objektu v
ulici Javořičská pro účely vybudování a užívání vstupního portálu.
Souhlasíme za předpokladu, že zůstane zachována dostatečná šířka chodníku
(dle norem).
pro - 9
proti - 2 (Chlupová, Helcel)
zdržel se - 0

VII. Různé, diskuze
a) KMČ je pro vytvoření nového přechodu pro chodce na ulici Wellnerova mezi
NAMIRO a Ušatým domem. V současnosti je zde přecházení přes 2 odbočovací
pruhy nebezpečné. OD eviduje žádost i od jiných subjektů. Bude se řešit.
b) Bude dlouhodobě uzavřena ulice Pekární - oprava historické zdi
c) TSMO zaslaly harmonogram prací (brzy první seče) a kontakty na zaměstnance.
d) Dne 25.4. proběhne setkání předsedů KMČ se zástupci MmOl a akciových
společností města.
e) Ing. arch. Helcel upozornil na neblahý stav chodníku na tř. 17.listopadu, který byl již
po realizaci teplovodu jednou opravován. Bude věc řešit s OD, aby bylo
reklamováno u investora akce.
VIII. Úkoly
a) Bc. Pikal zajistí samolepku "Komise městské části č. 17 - Olomouc střed" na
vývěsku na Dolním nám. a její podobu bude konzultovat na MmOl. + výměna
nálepky na druhé vývěsce
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b) Předseda zjistí, kdo na OD se vyjadřuje za vlastníka komunikace - město Olomouc k
umístění předzahrádek a A stojanů.
c) Předseda prověří u pana Knebela, jak pokročila DUR vodáckého kanálu a pozve je
na jednání KMČ.
d) Ing. arch. Helcel prověří kryté průchody (z Křížkovského a Michalský) na odboru
investic, zda půjde u zhotovitele oprav uplatnit reklamace na opadanou omítku apod.
e) Předseda na OŽP zaslal dotaz, zda v centru budou umístěny sběrné nádoby na
elektroodpad a kov. Čekáme na vyjádření OŽP.
f) Mgr. Záleská na příští jednání KMČ zajistí na náklady komise balíky s vodami.
g) Předseda na příští jednání pozve prvního náměstka primátora JUDr. Majora
IX.

Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.50 hod. Příští jednání se bude konat tradičně v zasedací
místnosti č. 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10, a to 2. 5. 2016
od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.

V Olomouci dne 4. dubna 2016

Zapsala Martina Nováková
Zápis ověřil a schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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