KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 10/2016
z jednání dne 3. října 2016

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Helcel, Chlupová, Kutra, Majerová Zahradníková, Marková,
Nepejchal, Svetková, Vanečková, Vanžurová, Vysoudil, Záleská
Omluveni: Kozík
Hosté:
Ing. Marek - zastupitel, zástupce MPO - Otevřel, veřejnost - Nováková

II.

Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 3. 10. 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 - 10
proti - 0
zdržel se - 0

IV.

Organizační záležitosti
a) Bc. Horňáková oslovila komisi s dotazem, co komise plánuje se zbývajícími
prostředky na služby. KMČ téma diskutovala a rozhodla se, že uvolní:
 cca 60 tis. Kč - rekonstrukce chodníku Kollárovo nám. viz čl. V. odst. b1)
 cca 20 tis. Kč - oprava vpusti na ul. 8. května mezi Pantaloonem a SPEA
 odpadkové koše - parčík pod Dómem
 opravy/nátěry fasád domů v centru města - antigraffiti nátěr
b) 5. 10. bude svoláno jednání ohledně hranic jednotlivých komisí. V současné době je na
webových stránkách města mapka a seznam ulic s příslušností ke komisím, které ale
vzájemně nesouhlasí. Chystá se sjednocení těchto materiálů a navíc je třeba
přehodnotit/změnit nelogické hranice. Naše komise preferuje uplatnění funkčního
hlediska, tzn. části území plnící stejnou funkci by se neměly dělit mezi komise - např.
Smetanovy sady, Čechovy sady, sportovní areál mezi Legionářskou a Dolní
hejčínskou.

V.

Otevřené body - vývoj
a)

Plán investic 2017
Předseda v mezidobí přepracoval tabulku návrhu investic po dohodě s Bc.
Horňákovou, která návrhy všech KMČ za OVVI předloží RMO.

b) Opravy komunikací - 300 tis. Kč v dispozici KMČ č. 17
b1) Předseda na OSMK projednal a nechal nacenit návrhy na opravy komunikací:
 Dobrovského - předláždit chodník v úseku od kruhového objezdu po ul.
Franklinova, cca 330 tis. Kč
 Kollárovo nám. - chodník podél ČEDOKu - od třídy Spojenců po nám.
Nár. Hrdinů - 360 tis. Kč
KMČ po diskuzi rozhodla (8 hlasů ku 2), že v letošním roce opraví chodník
na Kollárově nám. (doplatek 60 tis. Kč z prostředků KMČ na drobné
investice). Chodník na ul. Dobrovského v úseku až po ul. Hanáckého pluku
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b2)

b3)

VI.

(cca 600 tis. Kč) doporučíme do "soutěže mezi KMČ" o 2,7 mil. Kč na
opravy komunikací v roce 2017.
zbylé původní návrhy:
 Denisova - předlažba pruhu mezi kolejemi - musí jít přes OI
 nábř. Přemyslovců, Kosinova - oprava vozovky překračuje významně 300 tis.
Kč
 tř. 17. listopadu chodník k rozáriu - příští rok se bude opravovat chodník od
ulice U Reálky po přechod u S-klubu. KMČ rovněž navrhne do "soutěže",
protože za dalších 600 tis. Kč by bylo možné prodloužit opravený úsek až ke
vchodu do rozária
 Husova - zdutý asfalt na chodníku před vchodem do domu - OSMK slíbilo
prověření a lokální opravu ještě letos
 laguna před SPEA - špatně vyspádovaná vpusť, ale je třeba koordinovat s
výměnou výhybky. DPMO ji plánuje na listopad až prosinec 2016. KMČ se
rozhodla přispět cca 20 tis. Kč, aby vpusť byla současně upravena.
 nám. Republiky - lokální předlažba chodníku - OSMK zajistí ještě letos
nové návrhy
 u otočných hodin před hotelem Trinity je lokálně propadená dlažba

c)

Zpětná vazba OMAJ
Majetkoprávní odbor informoval KMČ o rozhodnutích ZMO a RMO ve věcech, u
kterých KMČ zasílala svá stanoviska:
 ZMO nevyhovělo - prodej 26 m2 při ul. Polská - manželé Fibingerovi
 RMO schválila - nájem 1 m2 v ul. Javoříčská - KYSA rerum a.s.
 ZMO nevyhovělo - prodej 340 m2 při ul. Wittgensteinova - SAMOHÝL
MOTOR, a.s.
KMČ děkuje za zohlednění svého názoru.

d)

Hladová okna
KMČ vyzývá k úklidu chodníku před "hladovým oknem u Varny" v Riegrové ulici, a
u Belmonda, kde chodník již nevypadá vzhledně. KMČ kontaktovala OMAJ, aby za
vlastníka chodníku provozovatele občerstvení, která znečištění působí, vyzval k větší
míře úklidu, a tím bylo zabezpečeno nepoškozování majetku města.
OMAJ sdělilo, že není v jeho gesci, ale spadá pod OSMK. Čekáme na vyjádření.

Otevřené body - bez vývoje
a)

Vysazení lip do zeleného pásu po obou stranách před Kamenným mlýnem
OŽP prověřuje možnosti výsadby s ohledem na inženýrské sítě. Prosíme zvážit
odstranění/nahrazení uschlé lípy u Terezské brány.

b)

Opravy komunikací - Palackého/Legionářská
Pan Kutra vytvořil fotodokumentaci několika závad, kterou předseda předal OSMK.
Požadavek na opravu trvá.

c)

Fasády - antigraffiti nátěr
Bc. Horňáková přislíbila dodat mapu areálu KMČ s vyznačením nemovitostí ve
vlastnictví SmOl. Čekáme na ni.
Předseda oslovil SNO s požadavkem na vytipování vhodných nemovitostí ve
vlastnictví SmOl. Čekáme na odpověď.
Předseda upozornil na nevzhlednou posprejovanou fasádu objektu ve Smetanových
sadech poblíž restaurace Fontána - prověří, zda je ve správě Výstavištěm Flora
Olomouc (VFO).
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d)

Odpadkové koše - parčík pod Dómem
OŽP sdělil, jak mohou koše vypadat, a informoval o tom, že věc je třeba řešit s VFO.
Předseda kontaktoval Ing. Svačinku s žádostí o instalaci cca 3 košů k lavičkám a
případně i koše a laviček k dětskému hřišti. Čekáme na odpověď.
Současně upozorňujeme na to, že ve městě jsou lokality, kde je košů nedostatek.
Členové se pokusí vytvořit fotodokumentaci.

e)

Jiné potřebné opravy komunikací - ve správě VFO
 KMČ upozorňuje na to, že je třeba provést kontrolu a následně reklamovat co
nejdříve před lety rekonstruované cesty napříč parky dlážděné z
nepravidelných kamenů. Tyto jsou místy rozpadené, a to v některých
případech v podstatě už od té doby, kdy bylo dílo provedeno.
 Dále je třeba opravit chodník vedoucí podél bývalého koupelnového studia a
školky v Bezručových sadech k mostu. Chybí obruba a postupně jej pohlcuje
vegetace.

f)

Průchody/schody z Bezručových sadů
Pan Kozík ověřil vývoj na OMAJ/OI. Odpověď zněla, že na věci pracují a dají nám
vědět.
Dáváme do návrhu investic a čekáme na informace o dalším vývoji.

g)

Terezská brána
Ing. arch. Helcel ověří na OMAJ situaci (zpracování znaleckého posudku na
zatékání).

VII. Nové záležitosti
a)

Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 41 Rozhodnutí, 4 Vyjádření OKR k povolení
uzavírky, 1 Opatření obecné povahy a 2 Dohody o povolení zvláštního užívání
zeleně, jež komise bere na vědomí.

b)

Žádost o sdělení stanoviska k rekonstrukci vodovodu v ul. Opletalova
Komise byla požádána Ing. Poštulkou (zmocněnec OI MmOl) o vyjádření k PD na
akci "Opletalova rekonstrukce vodovodu" za účelem vydání územního rozhodnutí.
KMČ podobnou žádost obdržela poprvé, necítí se být po odborné stránce
kompetentní a jejím jediným požadavkem je, aby byla důsledně kontrolována
fáze hutnění a zadláždění, což zabrání budoucím případným propadům
komunikace/dlažby.

c)

Jednání komise architektury - Kollárovo nám
Předseda se s Ing. arch. Helcelem zúčastnil jednání komise architektury na téma
architektonické studie Kollárova náměstí. Kamenné prvky kašny sochaře Theimera
se přemístí do Čechových sadů a centrální ploše bude dominovat monument - dřík
sloupu s hlavicí a pamětní deska významného olomouckého architekta a sochaře
Rendera. Současně dojde k obměně vzrostlých stromů. Během rekonstrukce má ale
zmizet cca 20 parkovacích míst v areálu tohoto náměstí. Termín případné realizace je
zatím velmi nejasný.

d)

Noční klid
Od 1. 10. 2016 platí novela zákona o veřejném pořádku. Na prosincovém jednání
ZMO se bude projednávat možnost zkrácení doby nočního klidu. KMČ byly
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osloveny, aby nahlásily jimi plánované venkovní akce na rok 2017. Naše KMČ nic
neplánuje.
e)

Stížnost občanů
KMČ obdržela stížnost občana na znečištění a nevhodné chování nočních chodců v
ul. Kačení. KMČ obyvatele ulice chápe a současně si uvědomuje, že podobných míst
je v centru Olomouce více. Apelujeme na MPO, aby zintenzivnila v podobných
místech obchůzky ve večerních a nočních hodinách a současně se dotážeme na
OSMK, zda by bylo možné v ul. Kačení instalovat výkonnější osvětlení.

f)

Uzavírky ulic
15. 10 - 27. 11. uzavřena ul. 8. května - oprava tramvajové tratě
17. 10. - 6. 11. uzavřena ul. Dobrovského - slepá část za vilami

VIII. Různé, diskuze
a) TSMO zaslaly plán prací na měsíc říjen - v ul. U Výpadu bude probíhat oprava
zábradlí.
b) Diskutovala se otázka parkování v centru města.
c) 13. 10. v 10 h - prezentace finálních výstupů studie pěší zóny.
d) Upozorňujeme na neestetické provedení obnovy vodorovného dopravního značení
(šipek) na cyklistické trase v parcích.
e) Prověříme zamykání Kozí uličky.
IX.

Úkoly
a) Předseda od Bc. Pikala získá návrh samolepky a nechá ji vyrobit přes OVVI.

X.

Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.00 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 7. 11.
2016 od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.
V Olomouci dne 3. října 2016
Zapsala Martina Nováková
Zápis ověřil a schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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