KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 12/2016
z jednání dne 12. prosince 2016

I.

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

II.

Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 12. 12. 2016 od 16.30 hod. výjimečně v
salonku restaurace Renomé. 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) Akce hrazené z prostředků KMČ:
 prostřednictvím OSMK objednána oprava kanálu mezi Pantaloonem a SPEA
(54.500Kč)
 prostřednictvím OŽP objednána u VFO instalace odpadkových košů v parčíku pod
Dómem (31.316Kč)
 předseda převzal opravené chodníky na ul. Aksamitova (aut. nádr. Tržnice) a na
Kollárově nám.
b) 7.12. se konalo setkání předsedů komisí městských částí. Předseda byl OVVI
pochválen za loňskou iniciativu - předložení 13 zlepšovacích návrhů na fungování
KMČ. Příští rok se předpokládá stejné financování jako letos ("soutěž" o 2,7 mil. Kč
pro vybrané komise na opravy komunikací + 300 tis. Kč pro každou komisi na opravy
komunikací + 150 tis. Kč pro každou komisi na služby).
c) RMO odsouhlasila změny v příslušnosti ulic a konkrétních pozemků k jednotlivým
KMČ a vyjasnění sporných lokalit, a to s účinností od 1. 1. 2017.
d) Termíny jednání v příštím roce: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., v úterý! 2.5. (příp. 15.5.), 5.6.,
10.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11. a 4.12.

V.

Otevřené body - vývoj
a)

Opravy komunikací
Pan Šulc z OSMK reagoval na naše požadavky:
 překop na Palackého opraven
 laguna před DPMO se bude opravovat příští rok při opravě kusé koleje
 TSMO co nejdříve opraví lokální propad dlažby u otočných hodin před
hotelem Trinity
 znečištění související s provozem "hladových oken" - OSMK tvrdí, že je v
gesci OŽP (odd. odpad. hosp.) - předseda prověří na OŽP
 na podnět předsedy komise bude opravena dlažba v okolí ucpaného geigeru
při ČSOB v ul. Kateřinská a vlastník objektu bude vyzván k jeho vyčištění
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VI.

b)

Kačení
Předseda se dotázal na možnost opravy osvětlení a komunikace na OSMK. To
sdělilo, že je na ulici zpracována PD a vbrzku se plánuje realizace, která je v gesci
OI. Do té doby se osvětlení opravovat nebude. Předseda o tomto informoval
stěžovatele, který se obrátil na OI a bylo mu sděleno, že existuje velký projekt
opravy ul. Sokolské a několika na ni navazujících ulic (vč. ul. Kačení) současně.
Plánovaná realizace je však až v r. 2019 - 2020.
KMČ podporuje občany z ul. Kačení a doporučuje dřívější realizaci opravy
ulice, a to i samostatně. Jde skutečně o havarijní stav.

c)

Vánoční trhy
Členové komise budou monitorovat situaci v centru během VT a na lednovém
jednání sepíší seznam připomínek, aby příští rok akce proběhla k ještě větší
spokojenosti všech stran.

d)

Vodní kasárna
Ing. arch. Pospíšil komisi informoval, že vlastník kasáren vysoutěžil zhotovitele a
stavba (výměna zeminy a vybudování kavárny na valu) bude probíhat od konce
února 2017 do listopadu 2017.

e)

Nálepka na vývěsku na Dolním náměstí
Bc. Pikal zaslal předsedovi několik grafických návrhů, které komise diskutovala s
následujícím výsledkem:
 bílý podklad (pro - 4) x transparentní podklad (pro - 7)
 kapitálkami stříbrně "KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 - OLOMOUC
STŘED"
 před text červenobílé logo města, za text městský znak
Předseda zajistí výrobu a polepení prostřednictvím Bc. Horňákové, které
návrhy předá.

f)

Tranzitní doprava v centru
Od 15. 12. 2016 začíná platit zákaz vjezdu dopravě nad 6t do centra města. Započalo
již osazování značkami. KMČ děkuje všem, kteří se na vytlačení tranzitní dopravy z
centra města podíleli.

g)

Terezská brána
Ing. arch. Helcel na OMAJ požadoval předložení studie vlhnutí omítek, ale dostalo
se mu odpovědi, že mu ji poskytnout nelze. Předseda v této věci kontaktoval Mgr.
Křížkovou. Ta ho odkázala na PhDr. Slezákovou z OMAJ, která sdělila, že posudek
nemá - předala ho na OI, který se má ke stanovisku vyjádřit. Předseda tedy oslovil
OI.

Otevřené body - bez vývoje
a) 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 2017 a čekáme na informace o dalším vývoji.

VII. Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 35 Rozhodnutí, 6 Vyjádření OKR k povolení
uzavírky, 3 Dohody o povolení zvláštního užívání zeleně, 2 Závazná stanoviska a 1
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Oznámení veřejnou vyhláškou, jež komise bere na vědomí.
b)

Stížnost občanů
Na KMČ, primátora a MPO se obrátila občanka se stížností na parkování aut na
Dolním nám. a v ul. Lafayettova během Vánočních trhů. Z pověření primátora jí
odpověděl ředitel MPO a přislíbil zvýšenou kontrolu situace strážníky.

c) Projednání věcí s OŽP (Ing. Štěpánková)
Předseda na OŽP projednal:
 V roce 2017 bude opravena nefunkční lampa v parčíku pod Dómem (případně
úhrada z prostředků KMČ).
 Podzemní inženýrské sítě zřejmě neumožní výsadbu nových lip v zeleném pásu
před Kamenným mlýnem tř. Svobody.
 Suchá lípa při Terezské bráně bude pokácena co nejdříve.
Dále předseda na OŽP diskutoval následující témata, která podrobněji budou
probrána na některém z dalších jednání KMČ:
 Parčík mezi ul. Franklinova a Koželužská - využíván bezdomovci, projekt/vize,
co s parkem do budoucna - dětské hřiště?, kultivace dřevin, relikt zdi - členové
komise se s lokalitou seznámí individuálně.
 Středový ostrůvek kruhové křižovatky na ul. Studentská/Dobrovského/Na
Střelnici/Zámečnická bude mít v majetku SmOl. KMČ považuje za vhodné,
aby se na něm ve formě jeho údržby a zkrášlení propagovalo VFO a je ochotna
na toto případně i finančně přispět. Předseda projedná s VFO. Ve věci se však
budou muset vyjádřit památkáři a autor původní architektonické studie.
Kontakt na něj předsedovi předá Ing. arch. Helcel.
 Veřejná WC v parcích a jejich budoucnost
Předseda pozve Ing. Štěpánkovou z OŽP a Ing. Svačinku z VFO na lednové či
únorové jednání.
VIII. Různé, diskuze
a) Pozvánka na adventní koncert - 16. 12. 2016 v kostelu sv. Mořice od 18h.
b) ČEZ - 12.1. 2017 od 7.30 do 15.30 - výpadek dodávky elektrické energie na
některých odběrných místech na tř. 17. listopadu
c) Prověříme zamykání Kozí uličky na OMAJ.
IX.

Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.25 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 9. 1. 2017
od 16.30 hod.. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.

Komise městské části č. 17 přeje všem spoluobčanům krásné svátky a vše
dobré v roce 2017.
V Olomouci dne 12. prosince 2016
Zapsala Martina Nováková
Zápis ověřil a schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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