KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 7/2013
z jednání dne 15. července 2013

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Chlupová, Lazorčáková, Marková, Svetková, Šimeček, Vanžurová,
Vysoudil
Omluveni: Čulík, Grass, Kalman, Valenta, Záleská
Hosté:
p. Otevřel – zástupce MPO

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 15. 7. 2013 od 16.30 hod. v zasedací
místnosti odboru školství v budově 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) Místo jednání komise
Mgr. Puhač potvrdil, že jednání KMČ se s platností od září budou konat v budově
magistrátu Hynaisova 10, v zasedací místnosti 0.02 v suterénu. Předseda zajistí ve
spolupráci s Mgr. Puhačem přesun materiálů komise do nového působiště.
b) Agenda jubilantů
Balíčky nevyzvednuté jubilanty na slavnostním předávání v květnu byly členy
komise již rozneseny jubilantům do jejich domovů.
c) Návrhy na opravy komunikací v areálu naší KMČ
• opravy většího rozsahu
o Křížkovského – nutná oprava povrchu vozovky v celé délce (tvoří se zde po
dešti rozsáhlé laguny, vozovka je velmi nesourodá s mnoha výtluky), vhodná
je i předlažba chodníků
o tř. Svobody – rozsáhlou rekonstrukci vyžaduje komunikace v podstatě kromě
letos opravených úseků celá, nejhorší vlny jsou u tramvajového ostrůvku při
Čedoku (situaci zhoršují autobusy MHD a hlavně večerní a noční průjezdy
naložených kamionů)
o Tylova, Dánská – oprava nesourodého povrchu vozovky a výmolů na obou
ulicích
• opravy menšího rozsahu
o 8.května – na přechodu mezi budovou SPEA a prodejnou Pantaloon se tvoří
po dešti při chodnících laguny vody
o Legionářská – při napojení ulice Sokolské je na vozovce znatelný hup,
chodníky předlážděné v minulých měsících mají více klapaček a jsou
v horším stavu než před opravou – doporučujeme reklamovat
o Husova č.or. 5, 7, 9 – pruh asfaltu v rámci chodníku potřebuje vyrovnat
o Ostružnická – opravit klapačky
d) Prodejní stánky v centru
KMČ v mezidobí obdržela povolení vydaná oddělením státní správy na úseku
pozemních komunikací a oddělením péče o zeleň, která opravňují společnost
PRESJAN s.r.o. k provozování pojízdného prodejního stánku, a to jednak v zeleném
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e)

f)

g)

pásu při parkovišti u Billy na ulici Legionářská, dále pak na třídě Svobody před
diskotékou Belmondo a na chodníku před hotelem Trinity (poslední dvě v nočních
hodinách).
KMČ opakovaně s povoleními vyjadřuje zásadní nesouhlas. Pojízdné stánky
této společnosti nesplňují námi již několikrát citované požadavky na dočasné
prodejní stánky v centru města, hyzdí je a zejména v nočních hodinách hluk
s jejich provozem související ruší noční klid.
Předzahrádky
Komise obdržela od Mgr. Skalického, ředitele MPO, seznam všech povolených
předzahrádek v Olomouci pro letošní rok. Z přibližně 100 předzahrádek se jich
v areálu naší komise nachází plných 64. Komisi se jako problematické jeví
následující předzahrádky:
• ul. Uhelná a Mlýnská – obě ulice jsou velmi úzké a střídavě je povolován
průjezd jimi v jednom či obou směrech. Na ulici Mlýnskou pak navíc ústí
podzemní garáže. V úseku ulic od ulice Pavelčákové po ústí pasáže na Dolní
náměstí je umístěno velké množství předzahrádek, které velmi výrazně
komplikuje dopravní situaci v této lokalitě. Největším problémem je míra zásahu
zahrádek do profilu vozovky a jejich nestejná šíře a neexistující návaznost mezi
nimi. Doporučujeme počet zahrádek omezit co do rozlohy na polovinu a přimět
jejich majitele k tomu, aby na sebe konstrukce pokud možno přesně navazovaly.
• ul. Riegrova – množství zahrádek zde umístěných střídavě po obou stranách
ulice značně komplikuje průjezd ulicí pro zásobování i osobní dopravu, návazně
na to i chůzi po vozovce chodcům. Vadí zejména jejich nestejná šířka a míra
zásahu předzahrádek do vozovky a někde i na chodník. Situaci v této ulici ještě
zhoršují kvanta reklamních poutačů typu A, které brání zejména invalidům a
slepcům v průchodu po chodnících na obou stranách ulice.
• tř. Svobody – předzahrádka restaurace Drápal má negativní vliv na dlažbu
v místě umístění jejích opěrných prvků – dlažba se propadá a dlaždice nápor
nevydrží a rozpadají se. Po jejím podzimním odstranění také nemá tráva šanci
dorůst a po celou zimu a jaro na jejím místě zůstane jen holá hlína, která se za
mokra mění v bahno. KMČ navrhuje ve spolupráci s provozovatelem nalézt
vhodná opatření, aby bylo možné uvést po nájmu vše do původního stavu.
• ul. Komenského – celá ulice je postupně zaplevelována předzahrádkami, které
komplikují chůzi po chodníku zejména s kočárkem, invalidům a slepcům
- restaurace Nirvana bude nově mít na chodníku předzahrádku, u níž se
domníváme, že může být v kolizi s provozem autobusové zastávky, která se
nachází rovněž přímo před touto provozovnou.
Komise musí v souvislosti s touto problematikou poznamenat, že v poslední době
nezaznamenáváme tak časté stížnosti na hluk na předzahrádkách samotných, jak
tomu bylo v minulých letech. Z tohoto pohledu se situace v areálu naší komise
zlepšila.
Hluk z provozoven v nočních hodinách
Komise opakovaně debatovala o problému rušení nočního klidu nadměrným hlukem
a duněním z provozoven restaurací a diskoték. KMČ se rozhodla ze svého rozpočtu
vyhradit potřebné prostředky na zakoupení kalibrovaných přenosných
přístrojů na měření hladiny hluku pro strážníky MPO.
Chodník U Husova sboru
Rekonstrukce chodníku do kolumbária z prostředků vyhrazených naší komisi
proběhla dle plánu. Předseda komise zkontroloval na místě samém odvedenou práci
a konstatoval, že je s podobou nového chodníku velmi spokojen. Komise obdržela
děkovný dopis od místního pana faráře.
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h)

i)

V.

SMOl/Maj/22/2433/2013/St
KMČ již v minulém měsíci obdržela žádost majetkoprávního odboru o sdělení
stanoviska k žádosti spoluvlastníků domu Dolní nám. 10 o zřízení věcného břemene
– práva průchodu a průjezdu přes průjezd domu Dolní nám. 7 a po zpevněných
plochách dvorní části domů č.or. 7, 8 a 9 ve vlastnictví města. Věcná břemena mají
být zřízena ve prospěch pozemku ve vnitrobloku, který náleží k domu č.or. 10 a není
k němu jiný přístup. Na tomto pozemku totiž obyvatelé domu chtějí zřídit parkovací
stání pro osobní automobily.
KMČ v mezidobí zjistila, že nájemníci žijí pouze v domě č.or. 7 a sami průjezd
k témuž účelu používají stejně jako nájemci nebytových prostor v ostatních
domech. Rada města rozhodnutí o prodeji domů č.or. 8 a 9 zatím odložila a
nehodlá v této chvíli věcné břemeno zřizovat. KMČ přesto souhlasí s jeho
zřízením pro případ, kdy by rada města došla k závěru, zda domy prodá či
nikoli.
pro-8
proti-0
zdržel se-0
Nerudova
Členové komise byli seznámeni Mgr. Vysoudilem o situaci týkající se ulice
Nerudova – proběhl výrobní výbor. Projektové práce byly dokončeny, ale na letošní
rok toto není zařazeno v rozpočtu, pravděpodobně bude provedeno během příštího
roku. Bude nutné rekonstrukci zkoordinovat s předpokládanou rozkopávkou ulice
společností Dalkia, která provádí modernizaci – generální opravu teplovodu
postupně v celém širším centru města.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 72 Rozhodnutí a 4 Dohody o povolení zvláštního
užívání zeleně, jež KMČ bere na vědomí.
b) SMOl/Maj/22/1955/2013/Sk
KMČ došla žádost majetkoprávního odboru o sdělení stanoviska k žádosti o
pronájem šesti pozemků o výměře po 1 m2 za účelem umístění stojanů dopravněnavigačního značení.
KMČ pronájem nedoporučuje z obavy, že se nejedná o dopravní značení
v pravém slova smyslu, ale o další reklamní poutače (navigaci na sídla
komerčních subjektů), kterých centrum města již z našeho pohledu hyzdí
dostatečné množství. Dopravní značení dle našeho názoru má koncepčně řešit
příslušný odbor magistrátu a dopravní inspektorát.
pro-0
proti-8
zdržel se-0
c) SMOl/Maj/22/3236/2013/Pr
KMČ došla žádost majetkoprávního odboru o sdělení stanoviska k žádosti
Slovanského gymnázia Olomouc o výpůjčku pozemku o výměře 1 m2 za účelem
umístění dvou stožárů, které ponesou vlajky ČR a EU před novou budovou
gymnázia.
KMČ s výpůjčkou souhlasí.
pro-8
proti-0
zdržel se-0
d) SMOl/Maj/22/3252/2013/Výs
KMČ došla žádost majetkoprávního odboru o sdělení stanoviska k žádosti o koupi či
případný pronájem pozemku v ústí ulice Barvířské do ulice Mlýnské o výměře 120
m2, kterou dnes zabírají parkovací stání, za účelem zřízení klidové zóny – letní
zahrádky.
KMČ pronájem nedoporučuje. Letních zahrádek a předzahrádek je v centru
města výrazný přebytek. Už vůbec nelze doporučit jejich budování na úkor
veřejnosti sloužících parkovacích stání v centru města.
pro-0
proti-8
zdržel se-0
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e)

f)

g)

SMOl/Maj/22/2979/2013/Ji
KMČ došla žádost majetkoprávního odboru o sdělení stanoviska k žádosti Výstaviště
Flora Olomouc o převod pozemku o výměře 117 m2 při třídě 17. listopadu, v areálu
rozária. Žadatel plánuje v souvislosti s obnovou rozária na pozemku vybudovat
kavárnu se sociálním zařízením.
KMČ s převodem majetku souhlasí.
pro-8
proti-0
zdržel se-0
SMOl/Maj/22/2878/2013/Ji
KMČ došla žádost majetkoprávního odboru o sdělení stanoviska k žádosti
společnosti Noe s.r.o. o koupi pozemku o výměře 250 m2 ve Smetanových sadech u
restaurace Fontána (bývalé občerstvení U Včelek) za účelem dalšího provozování
občerstvení. Žadatel je vlastníkem přilehlých pozemků a restaurace Fontána.
KMČ s prodejem nesouhlasí a doporučuje předmětný pozemek žadateli
pronajmout s ohledem na fakt, že v budoucnosti bude možné využít pozemek
jiným způsobem, např. vybudováním dětského hřiště či odpočinkové zóny. Tato
možnost by v případě prodeje pozemku zůstala zcela na vůli nového majitele
pozemku.
pro-0
proti-8
zdržel se-0
Žádost hotelu Trinity
Na komisi se obrátil zástupce hotelu TRINITY s podnětem, aby do samého centra
města (konkrétně poblíž hotelu) byla přivedena cyklostezka. Hosté hotelu stále
častěji k dopravě po okolí využívají jízdních kol a dle tvrzení hotelu chybí bezpečný
způsob, jak se do centra města na kole dostat.
KMČ diskutovala problematiku cyklostezek. Nejbližší cyklostezka se nachází v
Čechových sadech a v ulici Lafayettova poblíž restaurace Kamenný mlýn. KMČ
považuje výše uvedený návrh za zajímavý a postupuje podnět příslušnému
odboru magistrátu.

VI. Různé, diskuze
a) Předseda informoval členy komise o proběhnuvším jednání předsedů KMČ s Mgr.
Puhačem.
b) KMČ obdržela od Technických služeb plán prací na měsíc červenec v areálu naší
komise. Materiál umístíme na vývěsku. Dále komisi TSMO zaslaly objednávku prací
od města Olomouce na měsíc červenec. V areálu naší komise proběhne rekonstrukce
povrchu vozovky a chodníku v ústí ulice Tylova do třídy Spojenců, úprava povrchu
komunikace pod letadlem a rekonstrukce třídy Svobody u „červeného“ kostela a při
zastávce autobusu poblíž ulice Barvířská.
c) KMČ obdržela od DPMO informaci o zvýšení přirážky k jízdnému v případě jízdy
bez platného jízdního dokladu, která se v případě nezaplacení do 14 dnů zvýší ze
700 Kč na 1500 Kč.
d) DPMO dále komisi oznámil, že novou tramvajovou trať na Nové Sady budou
obsluhovat linky č. 3 a 5. Podrobnější informace o provozu nových tramvajových
linek budou následně zveřejněny v Radničních listech a dalších sdělovacích
prostředcích.
e) Pan Šimeček navrhl, aby řetězy obklopující Sloup Nejsvětější Trojice byly opatřeny
upozorněním, že se na ně nesmí sedat.
VII. Úkoly
a) Mgr. Černohouz – zjistí, zda stále žije myšlenka zbudování autobusového zálivu při
parčíku pod Dómem na ulici Dobrovského.
b) Mgr. Černohouz – dotáže se na stavebním odboru, na kdy je plánována a co vše má
obnášet ve vztahu k areálu naší komise další rozkopávka společnosti Dalkia za
účelem modernizace teplovodu.
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VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.45 hod. Příští jednání se bude konat dne 2. 9. 2013 od 16.30
hod. v zasedací místnosti 0.02 v suterénu budovy magistrátu Hynaisova 10. Jednání je
veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.

V Olomouci dne 25. července 2013

zapsala Mgr. Dana Chlupová
zápis doplnil a ověřil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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