Komise městské části 18, Olomouc - západ
Zápis z jednání KMČ č. 2/2019
Datum a čas jednání: 4. 2. 2019 od 17:00
Přítomni:

•

Bc. Milan Hebelka (předseda), Mgr. Markéta Šnoblová, Ing. Martin
Pospíšil, Mgr. Renata Konečná, Tomáš Černocký, Daniel Řezníček, Mgr.
Hynek Melichar, Ph.D., Ing. Miroslav Marek, Mgr. Jiří Vymětal, Ing. Tomáš
Navrátil

Omluveni:

•

Mgr. Janka Křivánková

Hosté:

pan Švancar (městská policie), pan Drešr (odbor investic) a 3 zástupci
veřejnosti

1. Zástupce Městské policie Olomouc
Na úvod dostal slovo tradičně zástupce Městské policie Olomouc (MP) pan Švancar. Ten
reagoval na stížnost vznesenou na minulém jednání KMČ ohledně nepovoleného parkování u
kolejí na ulici Wolkerova (v řešení) a na ul. Růženy Svobodové a ul. Marie Pospíšilové
(hlídkou MP opakovaně neshledán problém). Zástupce veřejnosti vyjádřil nesouhlas s tím, že
je pravidelně svědkem stání na žluté čáře na ulici R. Svobodové. Dále poukázal na
nepovolené průjezdy kamionů ulicemi Albertova a Foerstrova, na něž městskou policii dříve
upozorňoval a apeloval na zástupce MP, aby ve věci jednala. Dle pana Švancara nemá MP
kapacity na zmíněných ulicích neustále hlídkovat a poukázal na skutečnost, že doprava je
primárně záležitostí Policie ČR, které MP pouze v rámci svých možností vypomáhá. Pan
předseda Hebelka dodal, že občan má v případě, že je svědkem porušování předpisů
neprodleně přivolat policii.
Zástupce odboru dopravy MMOl
Nedostavil se.
Zástupce odboru investic MMOl
Na schůzi vystoupil za odbor investic Magistrátu města Olomouce pan ing. Marek Drešr.
Reagoval na dotaz KMČ ohledně chystaných investičních akcí v lokalitě MČ Olomouc-západ a
dříve vznesené požadavky. Sdělil, že se podařilo do plánu investic přidat opravu vnitrobloku
na Albertově ulici. Za částku 300 000 Kč bude vyřešena spojovací komunikace a
nejproblematičtější rozblácené místo, které brání obyvatelům v komfortním přístupu
k domům. Dále informoval o stavu řešení náhrady snesené přechodové lávky přes lokální
železniční trať mezi ulicemi Václavkova a Na Trati. SŽDC jako vlastník trati a okolních
pozemků odstoupila od původně přislíbeného záměru, že v případě, že město zpracuje studii
nového podchodu pod tratí, SŽDC stavbu realizuje. P. Drešr KMČ informoval i o dalších
připravovaných akcích (Zateplení MŠ Škrétova; úprava cyklopruhu v ul. Na Vozovce, již je
nutné zkoordinovat s plánovanou rekonstrukcí vodovodu a kanalizace; přechody pro chodce
na ulicích Havlíčkova a Krapkova – zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí). Pan
Hebelka vznesl dotaz na možnost zřízení přechodu pro chodce na křižovatce ulic Na Vozovce
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a Mozartova. Jeden přechod v nejkritičtějším místě je dle pana Drešra realizovatelný, byť se
jedná se všemi zákonnými náležitostmi o poměrně nákladnou investici.
V otázce náhrady železniční lávky, která je momentálně jedním z nejpalčivějších témat
v rámci městské části, se KMČ usnesla, že bude požadovat oficiální stanovisko SŽDC se
zdůvodněním, proč není možné v daném úseku realizovat úrovňový přechod se světelnou
signalizací, jež by byl nejjednodušší a nejlevnější variantou řešení problému.
2. Nová e-mailová adresa KMČ 18
Předseda KMČ Hebelka seznámil ostatní členy komise se zřízením nové oficiální e -mailové
adresy KMČ 18 Olomouc-západ - kmc18@olomouc.eu. Komise rozhodla, že přístupová
oprávnění k této e-mailové schránce získá kromě předsedy také člen komise H. Melichar.
3. Zveřejňování telefonních kontaktů na členy KMČ
Byla zaznamenána stížnost občanky, že nejsou zveřejněna telefonní čísla na všechny členy
komise. V rámci GDPR měli všichni členové možnost rozhodnout se, zda svůj telefonní
kontakt zveřejní či nikoliv. V obavě ze zneužívání zveřejněných telefonních kontaktů
rozhodla komise tak, že jejím jediným oficiálním komunikačním kanálem bude nadále
oficiální e-mailová adresa kmc18@olomouc.eu.
4. Rozpočet komise
Předseda Hebelka seznámil členy komise s rozpočtem KMČ na rok 2019. Připomněl, že KMČ
má k dispozici částku 150 000 Kč na kulturní akce a služby, částku 300 000 Kč na opravy
chodníků. Možnost čerpat z celkové částky 2,7 milionu Kč, z níž mohou všechny komise
městských částí případně žádat o dofinancování nejpalčivějších oprav chodníků nad rámec
svého standardního rozpočtu. Rada města rozhodla o vyčlenění částky celkem 8,9 milionu Kč
na estetizace městských částí. Do 18. 2. (s možností prodloužení) je možné předkládat
požadavky.
Každý člen komise má za úkol do 10 dnů od data konání schůze vytipovat neproblematičtější
úseky chodníků v rámci svých přidělených ulic a popřemýšlet o možnostech využití částky
150 000 na kulturní akce. Komise také vytipuje lokality, které by bylo možné revitalizovat
z rozpočtu na estetizaci. Návrhy na estizaci budou zaslány v termínu do 18.2.2019
5. Zjednosměrnění ulic
Komise se usnesla, že zjednosměrnění dalších ulic v rámci městské části není reálné.
6. Nevyřešené požadavky z minula
a) Odstranění lavičky v ul. Na Šibeníku – již v řešení, zařazena do plánu prací TSMO.
b) Úprava chodníku (ul. Krapkova)- vlivem vzrostlých kořenů stromu došlo na ul. Krapkova
před hotelem Flora k zvednutí dlaždic a tím vytvoření značné nerovnosti v chodní ku - OSMK
stav prověří. KMČ požaduje opravu tohoto stavu.
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c) Zanesené kanály (zastávka u pavilonu Flora) Urgujeme tímto požadavek na vyčištění
kanálů u zastávky u pavilonu Flory Olomouc - požadavek na opravu byl zařazen do plánu
prací pro TSMO, a.s. KMČ požaduje opravu tohoto stavu.
d) Úprava chodníků (ul. Mozartova) Na ulici Mozartova č. 61 a č. 67, byl vybudován nový
chodník. Dochází k zvětšování spár dlaždic a celkově se chodník začíná uvolňovat - OSMK
stav prověří. KMČ požaduje opravu tohoto stavu.
e) Na ulici Žilinské č. 5 – č. 7., jsou nedostatečně zastřižené stromy a keře, které zabraňují
volnému průchodu po chodníku. KMČ požaduje opravu tohoto stavu.
f) Společenství vlastníků Tř. Míru 839/11 a 840/13 opakovaně žádá o: „výměnu litého asfaltu
za betonovou dlažbu na ulici Tř. Míru, v místech naproti sportovní haly Na Šibeníku – levá
strana, tj. před domem Tř. Míru č.p a č.o. 772/5, 773/7, 774/9 a 840/13 – viz příloha. KMČ
požaduje opravu tohoto stavu.

7. Navázání vztahů s klíčovými partnery v rámci městské části
Předseda komise otevřel diskuzi na téma zapojení klíčových partnerů (spolků, firem,
institucí…) do chodu městské části a téma přiblížení práce komise občanům.
8. Požadavek na vykácení ovocných stromů v ul. Dvořákova
KMČ 18 Olomouc západ – požadovala vloni odstranit stávající aleje ovocných stromů
(jabloní) v ul. Dvořákova. Tuto akci má v plánu odd. městské zeleně odboru městské zeleně a
odpadového hospodářství. K vykácení stávajících jabloní v ulici Dvořákova požádal odbor
novou KMČ o stanovisko a případné doporučení /nedoporučení k úplnému odstranění
těchto již vzrostlých stromů a jejich náhradu jiným druhem dřeviny – která bude limitovaná i
existencí stávajících inženýrských sítí, které se v dané lokalitě nacházejí.
Komise doporučuje úplné odstranění jabloní (pouze jabloní, neboť
v dané aleji se nachází i jiný vzrostlý strom (viz. obr., který žádáme
zanechat) za předpokladu náhrady jinými neplodícími stromy (např.
Sakura).
9. Různé
V zápisu z lednové schůze bylo uvedeno chybné datum, bude napraveno.

Zástupce veřejnosti upozornil na problém s keřem,
který má ze soukromého pozemku prorůstat
chodníkem na rohu ulic Dvořákova a Žilinská (dům
bývalé pečovatelské služby, viz obrázek). Problém
byl údajně nahlášen a bez odezvy. KMČ prověří
situaci a případně požádá majitele o sjednání
nápravy.
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Termín další schůze a místo konání: 4. 3. 2019, od 17:00 v místnosti č. 20 (suterén), budova
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.

Schůze ukončena: 19:00
zapsal: H. Melichar, schválil: M. Hebelka

Příloha č. 1 – žádost Společenství vlastníků Tř. Míru 839/11 a 840/13

