Komise městské části Olomouc - západ
Zápis z jednání KMČ č. 3/2019
Datum a čas jednání: 7. 3. 2019 od 17:00
Přítomni:

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

Omluven:

Ing. Martin Pospíšil

Hosté:

zástupci Městské policie Olomouc (ředitel Mgr. Skalický, zástupce
ředitele Mgr. Musil, p. Švancar) a dva zástupci veřejnosti

1. Zástupci Městské policie Olomouc
Na úvod dostali slovo zástupci Městské policie Olomouc (MP). Představili se pánové Mgr.
Pavel Skalický – ředitel MP – a Mgr. Tomáš Musil – zástupce ředitele MP. Pan ředitel Skalický
oznámil, že na základě stížností obyvatel na rychlou jízdu, bude na křižovatce u Zenitu
instalován anonymní radarový měřič. Dále reagoval na stížnosti na nepovolené parkování,
které zazněly na předchozích schůzích KMČ. Potvrdil, že MP nemá kapacity permanentně
monitorovat statickou dopravu. Dodal, že se strážníci MP prioritně zaměřují na flagrantní
porušování předpisů pro parkování (např. stání v křižovatce, na trávníku či na chodníku).
V případě, že je zajištěna průjezdnost, strážníci zpravidla nepřistupují k represivním
opatřením (zejm. na sídlištích, kde stávající parkovací kapacity zcela nedostačují).
Paní Konečná vznesla stížnost na přítomnost a nocování bezdomovců v lokalitě u dopravního
hřiště na ul. Legionářské a u tribuny Androva stadionu. Pan ředitel Skalický reagoval tím, že
v případě bezdomovectví jde především o problém sociální, nikoli bezpečnostní a že strážnici
jsou proti bezdomovcům prakticky bezmocní. Dodal, že v případě odhalování znečišťování
veřejných prostranství částečně pomáhají kamerové systémy, nicméně pokuty jsou na
osobách bez domova obvykle jen obtížně vymahatelné.
Pan Hebelka upozornil na pravidelně se vyskytující hlučné, podnapilé osoby posedávající a
popíjejí alkohol v Čechových sadech, zejména v blízkosti dětského hřiště. Dle pana
Skalického má občan, který je svědkem takového jednání neprodleně volat hlídku MP a
nepokoušet se situaci řešit sám.
Zástupce veřejnosti opět upozornil na nepovolené parkování v ul. Marie Pospíšilové. Byl
znovu upozorněn, že opakované hlídky MP v lokalitě nepovolané stání nezaznamenaly.
Zástupce veřejnosti navrhl, aby se pan Musil stal opět členem KMČ, jímž dříve býval. Pan
skalický reagoval tím, že lepším modelem je volat pracovně vytíženého pana Musila ad hoc
na řešení konkrétních problémů.
Pan Navrátil opět upozornil na problém parkování na žluté čáře u křižovatky ul. Polívkova –
tř. Svornosti. MP řeší.
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2. Pravidelný prostor pro podněty a stížnosti veřejnosti
Nikdo nevyužil.
3. Metodika schvalování zápisů ze schůzí KMČ
"Zapisovatel pošle vyhotovený zápis všem členům KMČ k revizi a případným připomínkám a
žádostem o doplnění. Členové se mohou vyjadřovat ve lhůtě tří pracovních dnů. Po skončení
této lhůty ověří zápis předseda KMČ.".
V březnu termín stanoven mimořádně do pondělí 18. 3. s ohledem na jarní prázdniny.
4. Opravy chodníků
Byla naceněna oprava vytipovaných chodníků (Dvořákova v úseku od Litovelské po Žilinskou,
část ulice Mozartova mezi ul. Resslovou a tř. Svornosti, Olbrachtova, slepá odbočka z ul.
Litovelské za budovou Komerční banky, Albertova - vnitroblok). Nacenění bylo rozesláno emailem všem členům komise a je přílohou tohoto zápisu.
25. 2. v 9:00 proběhla obchůzka vytipovaných chodníků s p. Šulcem a s p. Čechem z TSMO:
- Úsek ul. Dvořákovy bude pro havarijní stav pravděpodobně opraven z prostředků mimo
rozpočet KMČ.
- Stav chodníku na ul. Olbrachtova byl prohlédnut odborníky a jeho stav se nejeví jako
závažný.
- Podnět z řad veřejnosti opravit chodník na tř. Míru v úseku od křižovatky s Dvořákovou po
restauraci u Zlaté koule: bylo vyhodnoceno, že chodník nepotřebuje rekonstru kci, dochází
k zatékání kvůli špatně svedeným okapům.
- Jako prioritní byla vyhodnocena oprava úseku ul. Mozartovy. Oprava chodníků ve
vnitrobloku ul. Albertova vyhodnocena jako mimo finanční možnosti KMČ.
Předseda komise p. Hebelka navrhl schválit opravu úseku ul. Mozartovy (naceněna na
297 000 Kč) z částky 300 000 Kč (chodníkovné) a opravu kratšího slepé odbočky ul.
Litovelské (naceněna na 43 149 Kč) zafinancovat podílem z částky 150 000 Kč (další akce
KMČ).
Pan Navrátil navrhl schválit opravu chodníků ve vnitrobloku na Albertově ul. Z kombinace
chodníkovného a částky na další akce KMČ. Byl podpořen zástupcem veřejnosti, který
upozornil, že problém se řeší již několik let. Existuje projekt celkové revitalizace vnitrobloku
za 20 mil. Kč, kam však chodník zahrnut není. Pan Melichar upozornil na možnost zažádat o
financování ze zbytkového rozpočtu města na chodníkovné nad rámec přidělené částky
300 000 Kč.
Pan Řezníček navrhl hlasovat o schválení financování opravy prioritního úseku ul. Mozartova
v ceně 297 000 Kč z částky 300 000 Kč (chodníkovné KMČ) a zažádat o opravu chodníků ve
vnitrobloku Albertova ze zbytkového rozpočtu města na chodníkovné , popřípadě usilovat o
zahrnutí chodníků do projektu celkového revitalizace vnitrobloku.
-

Návrh schválen v hlasování (z přítomných 8 členů komise 7 hlasovalo PRO, 1 PROTI,
nikdo se nezdržel).

Předseda komise pan Hebelka navrhl hlasovat o schválení financování opravy chodníků ve
slepé odbočce ul. Litovelské za budovou KB podílem 43 149 Kč z částky 150 000 Kč
vyčleněných KMČ na další akce.
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- Návrh schválen v hlasování (z přítomných 8 členů komise 8 hlasovalo PRO, nikdo PROTI,
nikdo se nezdržel).
5. Estetizace
Potvrzen záměr KMČ zestetizovat prostranství náměstíčka mezi křižovatkou ul. Mozartova a
Žilinská a ul. Litovelskou z prostředků vyčleněných v rozpočtu města na estetizaci městských
částí.
Pan Řezníček přišel s návrhem zřízení tzv. „motýlí loučky“ (ekologicky přívětivého
relaxačního místa) v části prostoru mezi bytovými a rodinnými domy na ul.
Svornosti/Brandlova/Žilinská (viz foto). KMČ bude současně požadovat opravu stávajících
laviček v lokalitě. Návrh podpořen všemi přítomnými členy. Na 8. 3. v 10:00 stanoven čas
obhlídkové schůzky přímo v lokalitě.

Pan Melichar upozornil na možnost získat mobiliář (lavičky, stojany na kola) z odboru
dopravy MMOl nad rámec rozpočtu KMČ. Členové KMČ zváží možnosti využití (zejm. stojany
na kola dle dat využívání bikesharingového systému Rekola).
KMČ 18 Olomouc - západ požaduje po odboru dopravy MMOl opravu pěti stávajících laviček
a nahrazení jedné lavičky v havarijním stavu novou v lokalitě za a mezi bytovými domy na tř.
Svornosti č. o. 28-40 (foto níže).

Komise městské části Olomouc - západ
Zápis z jednání, 7. 3. 2019
Stránka 4

Komise městské části Olomouc - západ
Zápis z jednání, 7. 3. 2019
Stránka 5

Paní Křivánková navrhla, aby se veřejnost podílela na výsadbě rostlin, které zmírňují teplotu
betonových a dalších ploch – včetně např. balkónů a teras.
Myšlenka větší aktivizace a participace občanů na estetizaci do budoucna pomocí sociálních
sítí, zápisů z jednání a vývěsek (např. prostřednictvím soutěže) byla jednomyslně podpořena.
Pan Melichar upozornil na projekt adopce veřejné zeleně, který funguje v Brně.
KMČ 18 Olomouc-západ vyzývá radu města, aby se systémově zabývala myšlenkou projektu
adopce zeleně a občanské participace v estetizaci.
6. Obecní trávníky a jejich sečení
Členy komise vznesena stížnost na nesystematické sečení trávníků a neefektivní úklid sněhu
ze strany TSMO. Rovněž zazněla stížnost na dlouhodobě neodvezené vánoční stromky.
Pan Řezníček upozornil na situaci z listopadu 2018, kdy seč zdecimovala čerstvě vysazený
trávník na ul. Dvořákova (úsek mezi tř. Svornosti a Resslovou). Viz foto.

KMČ 18 Olomouc – západ vyzývá radu města, aby systematicky řešila situaci, zejm.
s ohledem na špatně nastavenou smlouvou s TSMO s harmonogramem sečení, který
nereflektuje aktuální počasí.
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7.

Akce pro veřejnost
Dohodnuta větší participace občanů (sociální sítě) na rozhodování o konání případné
kulturní či společenské akce pořádané KMČ.

8.

Požadavky z minula
- Úprava chodníku (ul. Krapkova)- vlivem vzrostlých kořenů stromu došlo na ul. Krapkova
před hotelem Flora k zvednutí dlaždic a tím vytvoření značné nerovnosti v chodníku - OSMK
stav prověří. LOKÁLNĚ OPRAVENO.
- 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 - OPRAVENO.
- 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 - opraveno (bylo provedeno tlakové čistění)
Nevyřešené požadavky z minula
- keř Žilinská/Dvořákova - prověřuje se. .

9. Různé
Žádost p. Pešaty z odboru kultury o návrh názvu dvou nově vznikajících ulic v prostoru nově
vznikající rezidenční čtvrti Nová Sladovna:
KMČ 18 Olomouc – západ navrhuje s ohledem na blízkost Výstaviště Flora použít dva
z následujících možných názvů – Květná, Tulipánová, Muškátová.
Občanský podnět – žádost o pokácení vzrostlých stromů údajně narušujících statiku garáží na
ul. Polívkova 23:
KMČ 18 Olomouc – západ požaduje odborné stanovisko prokazující jednoznačnou souvislost.
Komise nedoporučuje kácení bez odborného posouzení.
Občanský podnět – parkování na trávníku v ul. U místní dráhy vznesen požadavek, ať se
záležitostí KMČ zabývá bez konkrétního návrhu:
KMČ 18 Olomouc – západ se bude podnětem zabývat.
Akce Ukliďme Česko – duben 2019:
KMČ 18 Olomouc – západ vyjadřuje akci podporu. Způsobem zapojení se bude komise
nadále zabývat.
Žádost SVJ Dvořákova 9 o umístění výjezdového zrcadla naproti výjezdu:
KMČ 18 Olomouc – západ požaduje umístnění výjezdového zrcadla naproti výjezdu
z vnitrobloku Dvořákova 9.
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Termín další schůze a místo konání: 1. 4. 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:

Orientační náklady na opravy komunikací 2019 – místní část Olomouc - Západ.
1/ Lokalita ul. Dvořákova od Litovelské po Žilinskou -liché čísla.
Oprava viz příloha ……………………. 198 475,00 Kč bez DPH
Cena celkem…………………………………………………………………… 240 155,00 Kč
2/ Lokalita ul. Litovelská chodník u č. 8 ke KB .
Oprava viz příloha……………………. 35 660,00 Kč bez DPH
Cena celkem……………………………………………………………………. 43 149,00 Kč
3/ Lokalita ul. Olbrachtova chodník od ul. Na Šibeníku po č. 6 .
Oprava příloha ……………………. 93 172,00 Kč bez DPH
Cena celkem…………………………………………………………………….112 738,00 Kč
4/ Lokalita ul. Olbrachtova chodník od č. 6 po ul. Na Trati.
Oprava příloha…………………… 203 241,00 Kč bez DPH
Cena celkem………………………………………………………………… 245 922,00 Kč
5/ Lokalita ul. Mozartova chodník 8-14 předlažba .
Oprava příloha…………………… 245 443,00 Kč bez DPH
Cena celkem…………………………………………………………………… 296 686,00 Kč 6/
6) Lokalita ul. Tř. Míru chodník od č. 1 po č. 13 .
Oprava viz příloha…………………… 587 881,00 Kč bez DPH
Cena celkem………………………………………………………………… 711 336,00 Kč
7/ Lokalita ul. Albertova chodník 3-3d- předlažba.
Oprava viz příloha…………………… 462 383,00 Kč bez DPH
Cena celkem………………………………………………………………… 559 484,00 Kč
8/ Lokalita ul. Albertova chodník 3-3d, zadní trakt.
Oprava viz příloha…………………… 289 049,00 Kč bez DPH
Cena celkem………………………………………………………………… 349 749,00 Kč
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY……………………. 2 559 219,00 Kč
Celková cena je včetně DPH ve výši 21%.

