KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 7/2011
z jednání dne 18. července 2011

I.

Prezence
Přítomni:

Černohouz, Čulík, Chlupová, Lazorčáková, Marková,
Šimeček, Valenta, Vysoudil
Omluveni: Kalman, Vlček, Záleská
Hosté:
zástupce MPO, p. Marek – zastupitel města Olomouce

Svetková,

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 18. 7. 2011 od 16.30 hod. v zasedací
místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého jelena. Předseda přivítal
přítomné a zahájil jednání návrhem jeho programu.
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění.
pro-8
proti-0
zdržel se-0
IV. Otevřené body
a) Stížnost občanů
ve věci opakovaného rušení nočního klidu na ulicích přilehlých ke Klubu 15
minut. Předseda seznámil členy KMČ s pokrokem, který v kauze nastal a
zástupce MPO uvedl statistiku výjezdů do dané lokality.
KMČ na základě shromážděných informací navrhuje, aby v místě byla
zřízena stacionární kamera MPO, která by umožnila situaci před
provozovnou nepřetržitě sledovat, operativněji zasahovat a zároveň by
MPO ušetřila práci, neboť by do jisté míry suplovala dlouhodobější
přítomnost strážníků v předmětné lokalitě. KMČ pověřila předsedu KMČ
Mgr. Černohouze, aby jejím jménem vypracoval žádost o zřízení kamery
adresovanou řediteli MPO.
pro-9
proti-0
zdržel se-0
V.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 72 Rozhodnutí a 15 Dohod o povolení
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí.
b) č.j. SMOl/Maj/22/1666/2011/Ji
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k pronájmu části pozemku parc.
č. 124/4 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Olomouc-město za účelem
umístění 8 reklamních panelů.
KMČ č. 17 s návrhem nesouhlasí s ohledem na nevyřešené majetkoprávní
vztahy v předmětné lokalitě. KMČ upozorňuje na skutečnost, že
reklamních ploch je už nyní v centru města přebytek a že tyto plochy
hyzdí vzhled centra.
pro-9
proti-0
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c) č.j. SMOl/Maj/22/307/2011/Le/Výs

d)

e)

f)

Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k prodloužení pronájmu budovy
s pozemkem parc. č. 1382 v areálu botanické zahrady za účelem provozu
klubovny Junáku v objektu.
KMČ č. 17 s návrhem souhlasí.
pro-9
proti-0
zdržel se-0
Návrhy na rekonstrukce komunikací v oblasti působnosti KMČ č. 17
- Bezručova - předsunutím dopravní značky placeného parkování na úroveň
hranice křižovatky s tř. Spojenců lze začlenit do zóny placeného parkování
cca 5 parkovacích míst.
- tř. Svobody – v celé délce katastrofální stav vozovky a v zimním období se
při krajnicí tvoří souvislé vodní plochy.
- Křížkovského – katastrofální stav vozovky
- Palachovo náměstí a přilehlé ulice – doporučujeme reklamovat provedení
prací. Po výměně veřejného osvětlení a kabeláže nebyly uvedeny chodníky
uvedeny do stavy způsobilého užívání. Lokalita již dlouhá léta patří
k nejhorším v centru.
- Šemberova a Křivá – nesourodý, nerovný a zanedbaný povrch
komunikace
- Vídeňská – zvlněná dlažba v úseku směrem k ulici Havlíčkova
- Památník Rudé armády při Čechových sadech – neudržované prostory
přilehlé k památníku
- Tylova a Dánská – nesourodý povrch, nutnost předláždění
- Kollárovo náměstí – zpustlý a neudržovaný areál bývalého pískoviště
- Kanál na křižovatce ulic Švermova a Dánská
- Chodníky a vozovka na křižovatce ulice 8. května a tř. Svobody
- Legionářská – předláždění chodníku
- Zeleň v oblouku Legionářská a Studentská (Teplotechna) – brání
výhledu při výjezdu z parkoviště
- Franklinova a Koželužská– vysoký hrbol na komunikaci
- Kateřinská – předláždění chodníků
Návrhy budou včetně fotodokumentace předány předsedou KMČ Mgr.
Puhačovi.
Palachovo náměstí
V návaznosti na množící se připomínky a výtky ze strany občanů žijících
v dané lokalitě a v souladu se skutečností, problém zůstává ze strany MmOl
dlouhodobě neřešen KMČ navrhuje zařadit lokalitu Palachova náměstí do
plánu investic na rok 2012. Jedná se o nevyhovující stav chodníků, laviček
keřů a živých plotů. Největším problémem pak je umístění nádob na tříděný a
komunální odpad na chodnících a katastrofální stav některých chodníků po
nedávné rekonstrukci veřejného osvětlení.
Tak významná památka, jakou Terezská brána rozhodně je, si zaslouží
důstojnější okolí a občané v místě chodníky, po nichž se dá chodit.
Proto se KMČ č. 17 usnesla na tom, že pověří předsedu KMČ Mgr.
Černohouze jednáním v této věci se MmOl a zajištěním vypracování
architektonické studie možných úprav v dané lokalitě.
pro-9
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Stížnosti občana
Na KMČ se obrátil p. Grónský
- Stížnost na nedostatečný úklid ulice Kozí ze strany Technických
služeb. KMČ žádá TS o častější úklid v lokalitě a MPO o

g)

častější kontrolu uličky, aby se zamezilo přítomnosti
bezdomovců.
- Žádost o zachování dvousměrného provozu v ulici Univerzitní
s cílem usnadnit autům průjezd centrem města. KMČ souhlasí
v případě kladného vyjádření ze strany Dopravního
inspektorátu.
- Stížnost na znečištění chodníků před restauracemi nedopalky
cigaret a požadavek na uložení povinnosti jejím provozovatelům
umístit před provozovnou popelník a uklízet nedopalky. KMČ se
domnívá, že tato povinnost existuje. MPO její plnění
kontroluje.
- Dotaz, zda existuje povinnost majitelů domů zajistit umístění
popelnic na komunální odpad mimo veřejná prostranství. Předseda
KMČ se v této věci pokusí získat bližší informace u
Technických služeb.
Stížnost občana
Ve věci nevhodného umístění nádob na tříděný odpad a protiprávního umístění
nádob na komunální odpad na konci ulice Hrnčířská se na KMČ obrátil pan
Runták.
KMČ jeho výtky vidí jako opodstatněné, nicméně ho odkazuje na odbor
životního prostředí. Samotná KMČ v této věci nemůže nic dělat, dokud si
její stanovisko nevyžádá příslušný odbor MmOl.

VI. Různé, diskuze
a)
Zástupce MPO podal KMČ informace o počtu výjezdů ke klubu 15 minut a
dále sdělil, že MPO zjistila, že provozovatel předzahrádky klubu ARKTIC i
prodejci ve stáncích na ulici 28. října mají veškerá potřebná povolení.
KMČ vyjadřuje znepokojení nad tím, že je možné na oddělení pozemních
komunikací získat povolení k provozu předzahrádky v takové podobě,
jaká je před zařízením ARKTIC na Havlíčkově ulici. KMČ zejména vadí
její umístění mezi popelnicemi u rušné hlavní komunikace a skutečnost, že
předzahrádka nemá podlážku a jedná se jen o židle a stoly volně postavené
na ulici. To pak vede k tomu, že není možné přesně určit rozsah záboru a
to, zda odpovídá povolení.
KMČ dále navrhuje, aby v oblasti povolování předzahrádek byla přijata
MmOl jednotná metodika povolování předzahrádek a aby toto bylo dle
transparentních podmínek činěno pouze jedním odborem namísto
dnešních tří. Jistě by tento stav přispěl k tomu, aby mohly být dodržovány
alespoň základní hygienické požadavky na realizace předzahrádek.
b)
Předseda seznámil členy se skutečností, že v brzké době klesne počet členů na
11 a že má KMČ možnost na uvolněná místa nominovat nestraníky, bývalé
členy či další osoby se zájmem o členství v KMČ. KMČ tak učiní na příštím
zasedání v případě, že komisi nedoplní náhradníci z příslušných vysílajících
subjektů.
c)
Předseda KMČ informoval členy KMČ, kteří ještě neodevzdali na mzdové
účtárně informace pro výplatu odměn, aby tak neprodleně učinili.
d) Předseda KMČ v návaznosti na debatu na minulém jednání, která se týkala
pochůzkového prodeje, informoval členy o tom, že od června 2011 je účinné
nařízení RMO č. 4/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2007 o
tržním řádu. Tato novela zavádí zákaz pochůzkového prodeje v mnoha

e)
f)
g)

h)
i)

lokalitách ve městě Olomouci, například i na obou náměstích a v přilehlých
ulicích.
Občany, kteří jsou prodejci na ulicích obtěžováni, proto vyzýváme, aby
takovéto jednání v předmětných lokalitách neprodleně hlásili MPO, která
prodejce může vykázat z předmětného území a uložit jim za jejich
počínání blokovou pokutu.
KMČ obdržela oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v ulicích U
Reálky a tř. 17.listopadu dne 19.7.2011, které bude v místě vyvěšeno.
KMČ obdržela od Technických služeb Plán prací na červenec 2011.
KMČ obdržela pozvánku na jednání o změně stavby přechodu pro pěší na
ulici Studentská. KMČ na jednání budou zastupovat předseda Mgr.
Černohouz a p. Čulík.
KMČ obdržela žádost technických služeb o návrhy na nátěry osvětlení
v oblasti, která pod ni spadá. Členové je přednesou na příštím jednání.
KMČ obdržela od DPMO informace o nákupu nových autobusů.

VII. Úkoly
a)
Předseda KMČ vypracuje žádost řediteli MPO o zřízení stacionární
kamery v lokalitě Na Letné/Komenského.
b) Předseda KMČ pozve na příští jednání zástupce Povodí Moravy.
c)
Předseda KMČ zajistí vypracování studie na úpravy v lokalitě Palachova
náměstí.
d) Předseda zjistí, jak je tomu s povinností uklízet nádoby na komunální
odpad přes týden do domu.
e)
Členové KMČ si promyslí návrhy na doplnění členů KMČ do počtu 13
pro případ, že za odvolané členy nenominují vysílající subjekty
náhradníky.
f)
Členové KMČ si připraví návrhy nátěrů stožárů veřejného osvětlení a
návrhy investičních akcí na území KMČ č. 17 pro rok 2012.
g)
Členové, kteří tak doposud neučinili, odevzdají ve mzdové účtárně
vyplněná prohlášení.
VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.20 hod. Příští jednání se bude konat dne 5. 9. 2011 od
16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého
jelena na Dolním náměstí. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.

V Olomouci dne 18. července 2011
Zapsala Mgr. Dana Chlupová
Zápis opravil a schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz

