Komise městské části č. 18 Olomouc - západ
Zápis z jednání KMČ č. 4/2019
Datum a čas jednání: 1. 4. 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

Omluveni:

Ing. Martin Pospíšil, Mgr. Janka Křivánková

Hosté:

zástupce Městské policie Olomouc p. Schwanzer a zástupci veřejnosti
Vladimír Kuchta, Jindřich Velen, Eliška Mrtvá

1. Zástupci Městské policie Olomouc
Pan Schwanzer potvrdil, že se městská policie na základě občanského podnětu z předchozích
schůzí KMČ zaměřuje na nepovolené parkování v ul. Marie Pospíšilové, kde postihla jeden
takový případ. Dále oznámil, že se na základě podnětu z březnové schůze KMČ hlídky MP
zaměřují se na opilé bezdomovce a nepřizpůsobivé občany v lokalitě Čechových sadů.
2. Report člena komise p. Řezníčka – „motýlí loučka“ a estetizace městské části
Člen komise Daniel Řezníček navštívil odbor životního prostředí MMOl, kde zjišťoval
možnosti realizace tzv. „motýlí loučky“ na Tř. Svornosti (viz březnový zápis). Byl odborem
informován, že je nutné pro takový záměr nechat externě zhotovit projekt. Realizace „motýlí
loučky“ je tak v letošním roce prakticky vyloučena. Předseda komise M. Hebelka
poznamenal, že dodnes nedostal od příslušných osob odpověď na otázku, zda je možné
finanční prostředky vyhrazené na estetizaci městské části využít i na zpracování projektu.
V lokalitě prostranství mezi ulicemi Mozartovou, Žilinskou a Litovelskou, již KMČ
identifikovala jako další z možností využití prostředků na estetizaci, prošetří odbor možnosti
další výsadby zeleně s ohledem na inženýrské sítě. Řešení situace s popelnicemi na tomtéž
prostranství naráží na neochotu majitelů okolních nemovitostí nechat popelnice přiblížit
k jejich domům. Pan předseda Hebelka dále navrhl využít prostředky na estetizaci na opravy
dalších chodníků. Pan Marek nabídl v otázce estetizace městské části konzultaci svého
známého, který podniká v oblasti zahradnictví.
3. Prostor pro zástupce veřejnosti
Paní Mrtvá se zeptala, zda je oprava chodníku na Tř. Míru vedena v evidenci. Předseda
odpověděl, že oprava chodníku byla vyčíslena na částku 711 tisíc Kč a je tedy
nerealizovatelná z rozpočtu KMČ. Také poznamenal, že podle odborníků z TSMO, kteří místo
navštívili, by v první řadě bylo potřeba z prostředků SVJ opravit svody. Paní Mrtvá oponovala
s tím, že svody jsou nově opravené a že problémem je špatně provedená oprava silnice
s nedostatečným odvodněním. Pan předseda odkázal paní Mrtvou s technickými dotazy a
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upozornil, že jediné, co v této věci může KMČ dělat je napomáhat v úsilí o opravu z
městských investičních prostředků.
Pánové Velen a Kuchta upozornili, že už před několika lety předávali bývalému předsedovi
KMČ podklady k vnitrobloku na ul. Dvořákově (mezi Tř. Svornosti a Na Vozovce), kde do
dnešního dne nejsou v části dokončené chodníky (osazeny jen obrubníky), je zde pravidelně
bláto, není osazené veřejné osvětlení, chybí příjezdová cesta k trafostanici, která je součástí
vnitrobloku i špatně řešený odvod vody. V nedávné době byla opravena pouze polovina
prostoru vnitrobloku s tím, že dle pana Velena bylo přislíbeno pokračovat i druhou
polovinou. K tomu však již nedošlo. Poznamenal, že vzhledem k již realizovaným opravám
musí existovat projekt na celý vnitroblok. Pan předseda požádal pány Velena a Kuchtu o
zaslání podkladů na e-mailovou adresu KMČ.
KMČ 18 Olomouc-západ bere situaci ve vnitrobloku Dvořákova na vědomí, bude se dále
informovat a pokusí se sjednat nápravu.
4. Kácení stromů u garáží na Polívkově ul. 23
Sondou byla zjištěna vazba mezi prorůstáním kořenů a narušenou statikou garáží. Odbor
životního prostředí se tedy rozhodl pro kácení. KMČ však o tomto nebyla včas informována
(až na základě e-mailu předsedy v době, kdy již kácení začalo).
5. Kácení jabloní na Dvořákově
Pan Řezníček tlumočil požadavek odboru životního prostředí na zjištění názoru místních
obyvatel na kácení jabloní v ul. Dvořákově. Pan předseda navrhl vytvořit informační leták do
schránek okolních domů s dotazem, zda občané s kácením souhlasí. Otázka bude položena
také na facebookové stránce KMČ. O stávajících jabloních a možnosti obnovy alespoň nějaké
zeleně do ulice přijde na jednání KMČ jednat Ing. Přibylová z OMZOH.

6. Přechod železnice – ul. Václavkova/Na Trati
Pan předseda Hebelka byl ve čtvrtek 28. 3. účasten jednání dopravní komise Rady města
Olomouce, jejímž je členem. Jedním z probíraných témat bylo také řešení přechodu
železniční trati v místě zrušené lávky spojující ul. Václavkovu a Na Trati. Na další schůzi KMČ
6. 5. se dostaví pan Luňáček z MMOl a představí existující varianty řešení: 1. úrovňový
přechod (náklady vyčísleny na 9,5 mil. Kč + 10 mil. Kč k nákladům za přivedení kabelu
k zabezpečovacímu zařízení z hlavního nádraží). 2. lávka nad tratí. Ta by musela mít výšku
minimálně 6 metrů kvůli plánované elektrifikaci trati. Musela by být rovněž bezbariérová
s výtahy, jejichž údržba a provoz by město stály 1 mil. Kč ročně. 3. podchod – který je
městem preferovanou variantou. Celkové náklady na lávku zatím nevyčísleny. P okud bude
investorem město, může se pokrýt až 85 % nákladů na stavbu podchodu z dotací, pokud
SŽDC až 100 % nákladů z dotací. Odhad nákladů 18-20 mil. Kč. Členové KMČ vyjádřili obavu
z bezpečnosti v podchodu v této lokalitě. KMČ 18 Olomouc-západ nadále preferuje variantu
úrovňového přechodu. Komise zašle dotaz na SŽDC, proč není možné realizovat úrovňový
přechod bez nutnosti vedení kabelu z hlavního nádraží.
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7. Ukliďme Česko
Členové KMČ se budou letos akce Ukliďme Česko účastnit individuálně.
6. 4. dopoledne proběhne sběrová sobota - kontejner na křižovatce Na Vozovce a Polívkova
5. 10. proběhne sběrová sobota na ul. Wolkerova - kontejner u železničního přejezdu
8. Akce pro jubilanty
Pan Vymětal informoval ostatní členy komise, že dvakrát do roka – zpravidla na přelomu
dubna a května a v listopadu probíhá na radnici akce pro jubilanty v rámci městské části.
Této akce by se měl zúčastnit předseda komise, případně doprovozený dalším členem a dva
zástupci KMČ by měli zajišťovat prezenci.
Termín byl stanoven na 29. dubna od 14:30. Za KMČ 18 se zúčastní předseda komise p.
Hebelka a prezenci zajistí paní Šnoblová s paní Konečnou. Pan Vymětal bude informovat
paní Romanovskou, která zajišťuje organizaci akce.
Nerozdané balíčky budou opět rozneseny jubilantům individuálně dle rozdělení ulic. Tyto
balíčky budou k vyzvednutí na radnici. Vzhledem k opakující se situaci, kdy řadu jubilantů
není možné na uvedených adresách opakovaně zastihnout, bude KMČ 18 do budoucna
zvažovat variantu poskytnutí náhradních termínů nepřítomným jubilantům pro vyzvednutí
balíčků.
9. Doplnění KMČ o pana Mgr. Tomáše Musila - zástupce ředitele Městské policie Olomouc
Pan Musil se zúčastnil minulé schůze KMČ 18, v níž již dříve působil. Projevil zájem stát se
opět jejím členem. Hlasování o členství: všech 9 přítomných členů komise pro, nikdo proti,
nikdo se nezdržel.
KMČ 18 Olomouc-západ schvaluje členství pana Mgr. Tomáše Musila a navrhuje Radě města
Olomouce rozšířit počet členů KMČ 18 Olomouc-západ na 12 a schválit členství pana Mgr.
Tomáše Musila.
10. Požadavky z minula
a) Na ulici Žilinské č. 5 – č. 7., jsou nedostatečně zastřižené stromy a keře, které zabraňují
volnému průchodu po chodníku. KMČ požaduje opravu tohoto stavu.
Javory v této ulici byly zakráceny na podchodnou výšku, u keřů nebyl shledán důvod k ořezu

b) problém s keřem na rohu ulic Dvořákova a Žilinská
vzhledem k tomu, že na tomto soukromém pozemku probíhají stavební práce, očekáváme
odstranění keře v brzké době.
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10. Různé
Žádné podněty.

Termín další schůze a místo konání: 6. 5. 2019, od 17:00 v místnosti č. 20 (suterén), budova
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.

Schůze ukončena: 18:05
zapsal: H. Melichar, schválil: M. Hebelka

