Komise městské části č. 18 Olomouc - západ
Zápis z jednání KMČ č. 1/2020
Datum, čas a místo jednání: 13. 1. 2020 od 17:00, budova MMOl, Hynaisova 10
Přítomni:

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

Nepřítomni:

Ing. Martin Pospíšil, Tomáš Černocký, Mgr. Tomáš Musil

Hosté:

zástupce městské policie: p. Schwanzer, veřejnost: p. Chladnuch

1. Zástupce městské policie (p. Schwanzer)
Přítomný zástupce Městské policie Olomouc oznámil komisi, že na základě dřívějšího dotazu
prověřil okolnosti záboru veřejného prostranství souvisejícího se stavbou nových viladomů
na ul. Dvořákově/Žilinské a nezjistil žádná administrativní pochybení. Zábor byl prodloužen
do konce března.
Paní Konečná připomněla svůj požadavek z minulé schůze, aby ráno příslušníci městské
policie hlídkovali u obou pěších přechodů u Gymnázia Olomouc-Hejčín. Pan Schwanzer
reagoval, že záležitost musí řešit p. Musil s dopravním oddělením.
2. Účast předsedy KMČ na jednání Rady města Olomouce (RMO)
Předseda p. Hebelka seznámil členy komise s výsledky setkání s RMO. Před jednáním zaslal
dle požadavku RMO následující tři témata k projednání: 1. přechod železniční trati v místě
zrušené lávky (ul. Václavkova/Na Trati), 2. rekonstrukce ul. Na Vozovce, 3. parkování.
Ad 1. Termín schůzky zástupců RMO se zástupci SŽDC není dosud znám. V otázce nedošlo
k žádnému posunu. Město prý udělá vše pro to, aby v lokalitě nevznikla avizovaná
protihluková zeď. Návrhy komise jak řešit situaci: propojit ul. Václavkovu a Na Trati silnicí
s přejezdem a přechodem; zjistit možnosti napojení nového přechodu na stávající
automatizovaný zabezpečovací systém u nádraží Olomouc-město; spojit zřízení nového
přechodu s vedením cyklostezky.
Ad 2. Město má finance na rekonstrukci kanalizace a vodovodu, už však nemá finance na
logicky následnou úpravu povrchu ulice vč. zřízení „zóny 30“ s parkovacími zálivy. Existuje
teoretická možnost zažádat si o dotaci. Již existuje projektová dokumentace a stavební
povolení (ale platné jen do října 2020).
Ad 3. Dokud nebude nová komplexní parkovací politika města, situace se nezlepší. P.
Melichar se na novou parkovací politiku města ptal na prosincovém ZMO, bylo mu řečeno, že
se připravuje (bez udání bližšího časového horizontu).
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3. Změna ve složení KMČ 18 Olomouc-západ
Pan Navrátil rezignoval na svou pozici v KMČ z důvodu změny trvalého bydliště. V komisi jej
nahradí paní Andrea Aláčová.
4. Žádost o pacht pozemku (p. Jašková)
Žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města
Olomouce
Nemovitá věc:
Část pozemku parc. č. 300/10 ostatní plocha o výměře 167 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc.
Záměr žadatele:
Předmětná část pozemku se nachází při ulici Polívkova. Na základě výzvy odboru
majetkoprávního žádá paní Mgr. Jiřina Jašková o nájem oplocené předmětné části pozemku
za účelem užívání zahrady. Žadatelka je se svou dcerou podílovým spoluvlastníkem (každá
podíl 1/2) navazujících pozemků parc. č. st. 680 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova č. p. 552, objekt k bydlení a parc. č. 343/1 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc.Mgr. Jašková požádala komisi prostřednictvím e-mailu o souhlas s pronájmem
pozemku za účelem užívání zahrady u rodinného domku.
Komise žádost schválila jednomyslným hlasováním přítomných členů.
5. Plná moc při jednání jménem KMČ
Předseda komise p. Hebelka oznámil členům, že v situacích, kdy jednají jako zástupci KMČ
s úřady či odbory MMOl, musí mít dle platných regulí od předsedy podepsanou plnou moc.
6. Plán čerpání finančních prostředků
KMČ musí do konce března vytvořit plán čerpání finančních prostředků v letošním roce. Jeho
součástí bude plánovaná rekonstrukce chodníků na ul. Olbrachtova po zjištění záměrů a rozsahu
pravděpodobně chystané opravy inženýrských sítí. Z prostředků na estetizaci bude realizována
část existujícího projektu na revitalizaci zeleně v prostoru okolo bytových domů na tř. Svornosti.
V případě revitalizace prostranství okolo sochy Tomáše Štítného ze Štítného u ZŠ Mozartova
odbor zeleně doporučil revitalizaci zeleně, nedoporučil však umístění edukačních prvků (odbor
doporučil KMČ konzultovat umisťování edukačních prvků s ředitelem centra Sluňákov M.
Bartošem, který má s nimi bohaté zkušenosti). Revitalizaci zeleně v prostoru může provést přímo
odbor na své náklady. P. Řezníček připomněl, že z rozpočtu KMČ budou každoročně odcházet
prostředky na údržbu zeleně vysazené v rámci estetizace (aktuálně např. prostranství okolo
sochy na Litovelské - Údržba zeleně u sochy na Litovelské - na 5 let cca 115 tis, včetně DPH. Ročně
cca 23 tis. Kč) a finanční plán by měl toto reflektovat. P. Řezníček dále komisi seznámil
s projektem revitalizace zeleně na ul. Svornosti, který nastudoval a možnostmi jeho etapizace.
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7. Různé
P. Melichar navrhl požadavek umístění kontejneru na jedlé tuky a oleje v prostoru okolo ul.
Na Vozovce (křižovatka s Mozartovou) či na jiném vhodném místě v okolí. V rámci městské
části aktuálně existuje pouze jeden kontejner v ul. Pod Lipami a jeden za hranicí MČ v ul.
Erbenova.
KMČ 18 požaduje umístění kontejneru na jedlé tuky a oleje v prostoru křižovatky Na
Vozovce/Mozartova či na jiném vhodném místě v okolí.

Schůze ukončena 18:30
Termín další schůze a místo konání: 3. 2. 2020 v místnosti č. 20 (suterén), budova Magistrátu
města Olomouce, Hynaisova 10.

zapsal: H. Melichar, schválil: M. Hebelka

