KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.17 OLOMOUC-STŘED
Zápis č. 10/2018 z jednání dne 1. října 2018

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Helcel, Chlupová, Kozík, Kutra, Marková, Nepejchal, Svetková,
Vanžurová
Omluveni: Majerová Zahradníková, Vanečková, Vysoudil, Záleská
Hosté:
zástupce MPO – Otevřel, zástupce PČR – pprap. Pauk, OKR – Přibylová,
Žaláková, Ing. Pavlačka, vlastníci domu Kosinova 7 - Jeništovi

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 1. 10. 2018 od 16.30 hod. v zasedací místnosti č.
0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. Předseda přivítal přítomné a zahájil
jednání návrhem jeho programu.
III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Přítomní členové komise neměli k jeho znění
připomínek a schválili jej.
pro - 9
proti - 0
zdržel se - 0
IV. Organizační záležitosti
a) Předseda žádá OVVI o výrobu a odbor informatiky o následný tisk aktualizované podoby
mapy majetkových vztahů (v areálu naší komise došlo k významným nákupům ze strany
města – sportovní areály; současně je třeba přesunout nedávno prodaný pozemek na ulici
Dobrovského do KMČ Lazce – patří k vojenskému areálu).
b) Již v září někdo opět poškodil naši vývěsku na nám. Nár. hrdinů. Prosíme OVVI o
neprodlenou opravu. V rámci opravy prosíme zvážit instalaci (tvrzeného) plexiskla místo
skla. Pí Svetková opětovně zakoupí magnetky.
c) Dne 11.10.2018 proběhne setkání předsedů KMČ s vedením města.
V. Otevřené body – vývoj
a) Zpětná vazba z OMAJ
Komise z OMAJ obdržela informaci o tom, že ZMO v souladu s doporučením naší komise
odsouhlasilo prodej pozemku přičleněného k vojenskému areálu při ul. Dobrovského do
vlastnictví státu.
b) Uzavírání veřejných prostor – Kozí
V mezidobí se na OŽP a na naši komisi obrátilo několik obyvatel ulice Kozí se stížnostmi na
její znečištění, nedostatečný úklid a poškozování majetku jejích obyvatel. Byla zaslána i
fotodokumentace. Ing. arch. Helcel potvrdil, že PET lahve v ulici nalezl jen jedenkrát a že
tam prochází často. MP potvrdila, že monitoruje situaci v uličce a nikoho tam nikdy
nepřistihla při páchání čehokoli závadného. Členové komise obyvatelům věří, nicméně
v zájmu objektivního posouzení věci se v příštím měsíci budou situaci v ulici monitorovat.
Projednání této věci bude předmětem jednání, které po tříměsíční „zkušební době“
OSMK svolalo na 17. 10. 2018. Žádáme TSMO o důkladný úklid v této ulici.
c) Č.j. SMOL/188147/2018/OI/IP/Val
Na naši komisi se obrátil OI s žádostí o stanovisko k záměru směnit s TJ Milo Olomouc
pozemky města mezi Androvým stadionem a tenisovým areálem TJ Milo za pozemky TJ
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Milo v Hejčíně, které potřebuje město k realizaci investiční akce – osvětlení cyklostezky.
Komise odložila dvakrát své stanovisko na toto jednání a prosila OI o zaslání
stanoviska OKR. Předseda projednal dotazy s OI. OI sdělil, že na chodník při ulici Na
Střelnici zbývá stále dost místa. Pozemky, kterých by se město mělo zbavit jsou
zatravněné plochy v okolí budovy žadatele a část „vnitrobloku“ mezi nemovitostmi
žadatele.
Komise se shodla na tom, že lze směnu doporučit, bude-li doporučující stanovisko
OKR.
pro - 8
proti - 0
zdržel se – 1 (Helcel)
d) Pohledová studie Šantovka TOWER
Předseda oslovil prof. Voženílka s dotazem, zda by nám byl ochoten postoupit výstupy své
studie stran Šantovka Tower k seznámení se s nimi. Prof. Voženílek sdělil, že je třeba se
obrátit na objednatele studie. Předseda zjistí od prof. Voženílka, kdo jím je, a osloví jej.
e) Průchod Uhelná – Pavelčáková
Předseda komunikoval s ředitelem MPO o možnosti instalace kamery monitorující tento
průchod, kde již nedávno byla osazena z naší iniciativy zemní svítidla. Mělo by proběhnout
setkání na místě samém. Současně bude třeba se dohodnout s majiteli nemovitostí na
přívodu elektřiny. Námi pro příklad zmíněné kamery v ulici Vodární neinstalovala MPO,
nicméně efekt mají.
f) Zídka na Biskupském náměstí při ulici Akademická
OMAJ sdělil, že zídka patří Arcibiskupství, které v mezidobí již tuto i nechalo opravit.
g) Opravy komunikací
Námi navrhovaná lokální oprava litého chodníků na ulici Havlíčkova před pomníkem
proběhne v rámci opravy chodníku v celé délce od ulice Vídeňská po ulici Krapkova, která
je plánovaná na rok 2019.
VI. Otevřené body - bez vývoje
a) Čechovy sady osvětlení
Občané hojně využívají nedávno vybudované work-out hřiště v Čechových sadech, kde však
stejně jako na přilehlém dětském hřišti chybí osvětlení. OŽP sdělilo, že projedná s VFO.
VII. Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 26 Rozhodnutí a 3 Vyjádření OKR, jež komise bere na
vědomí.
b) Prezentace studie náměstíčka na styku ulice Kosinova a nábř. Přemyslovců
Na jednání komise projektant Ing. Pavlačka a zástupkyně OKR prezentovali aktuální verzi
studie, která řeší především náměstíčko. Oproti dnešnímu stavu se nemění počet
parkovacích míst, vzniká klidová zóna s plynulejší návazností na park. Dožívající stromy u
zdi směrem k arcibiskupství budou nahrazeny novými stromy. Umístění stromů se bude řešit
ještě po dohodě se správci sítí přičemž bude snaha je přesvědčit o vhodnosti alejového
uspořádání stromů. Dlažba by měla plynule navazovat materiálově na nedávno
rekonstruovanou třídu 1. máje.
Na jednání se rovněž dostavili vlastníci rohového domu Kosinova 7 a prezentovali své
názory a historické souvislosti. Problémem je, že náměstí je zčásti vlastněno právě majiteli
domu a z pohledu KMČ především to, že s nimi zadavatel poprvé jednal právě až na našem
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jednání. Vlastníci apelovali na zachování celistvosti trojúhelníku klidové zóny/zeleně před
jejich domem a respektování generelu dlažby z roku 2002.
KMČ apeluje na potřebu řešit návaznost na tř. 1. máje, řeku a její břehy. Jednoznačně
podporujeme zeleň v co největší míře. Současně zdůrazňujeme, že domluva se
soukromými vlastníky částí veřejného prostranství musí předcházet zadání práce
architektovi.
Dále apelujeme na vhodnost zakomponování podzemních kontejnerů na tříděný odpad
a zachování možnosti vjezdu do parku vozidlům IZS, MPO a VFO.
Navrhujeme řešit vyústění cyklostezky z parku po pravé straně nábř. Přemyslovců
místo chodníku na straně řeky (případně souběžně s ním).
Musí být vybudována nová kanalizace v ulici Kosinova, která dnes chybí.
c) Žádost SmOl na Olomoucký kraj
KMČ obdržela dopis SmOl adresovaný OK ve věci urgence realizací úprav na silnicích,
které má ve městě Olomouci ve správě OK, tj. jejich zařazení do rozpočtu pro rok 2019.
Urgováno bylo řešení nepřehledné křižovatky ulic Dlouhá, Dobrovského a Václava III. na
hranici areálu naší komise a KMČ Lazce.
Naše komise zdůrazňuje potřebu v nejbližších letech konečně realizovat již
zprojektovanou stavbu kruhového objezdu na ulici Legionářská (Hynaisova,
Studentská).
d) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
KMČ dostala k vyjádření návrh nadepsané OZV města, která stanoví dny a lokality, kdy je
povolen hluk i v čase, kdy je jindy noční klid.
Naše komise již poněkolikáté apeluje na to, aby se šetřilo s výjimkami na celou noc
(čl. 3) a využívalo se více institutu zkrácení nočního klidu o čas do půlnoci či 2.00 (čl. 4
a 5). Absolutně nevidíme důvod pro to, aby výlučně v areálu naší komise bylo tolika
akcím (dnes 23 nocí v roce) povoleno hlučet úplně celou noc.
e) Sběrové soboty 2019
Komise obdržela od OŽP plán sběrových sobot a velmi si cení toho, že na území naší
komise proběhne jedna na jaře a jedna na podzim.
VIII. Různé, diskuze
a) Dne 4.10.2018 proběhne slavnostní otevření opravené tělocvičny na ZŠ Komenium.
b) KMČ obdržela od TSMO plán prací na měsíc říjen. V našem areálu proběhne oprava
chodníku na ulici Studentská a živice na ulici Legionářská.
c) Na základě nedávných událostí na provizorní lávce přes Moravu a v okolí staveniště
vůbec upozorňujeme cyklisty, aby respektovali dopravní značení.
IX. Úkoly
a) Předseda probere možnosti opravy schodů při ulici Hrnčířská a schodů při ul. Křížkovského
s náměstkem Žáčkem či vedoucím OI.
b) Předseda se obrátí na Ing. Štěpánkovou z OŽP ohledně úhrady prostředků za nákup a
vysazení lip u Terezské brány a úhrady za opravu lampy v parčíku pod Dómem.
c) Předseda na SNO zjistí podrobnosti o rozsahu jednotlivých variant opatření vybraných
městských budov antigraffiti nátěrem - v průchodech ulicemi Barvířská a Divadelní jimi
naceněných.
d) Předseda na stavebním odboru zjistí, jaká je vazba mezi zkolaudovanou formou užívání a
možnou provozní dobou podniku.
e) Předseda si dohodne jednání s Bc. Hálou a OVVI ve věci budoucnosti areálu mezi Billou,
plaveckým a zimním stadionem.
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f) Předseda se pokusí kontaktovat majitele nemovitostí nad průchodem mezi Uhelnou a
Pavelčákovou a vedle něj a oslovit je ve věci zušlechtění průchodu (graffiti a úklid
nepořádku).
g) Předseda navrhne úpravy směřující k vyjasnění dohod s provozovateli předzahrádek,
seznámí s nimi komisi a po projednání s ní zašle na OSMK.
h) Předseda zajistí po dohodě s Ing. Hacsikem zavěšení velkoformátové mapy KMČ v jednací
místnosti.
X. Komisí odsouhlasené požadavky
viz bod IV. a) a b), bod V. b) až e), bod VI. a), VII. b) až d), celý bod IX.
XI. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.20 hod. Příští jednání se bude konat v zasedací místnosti č. 0.02
v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10, a to v tradičním termínu
5. 11. 2018 od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.
V Olomouci dne 1. října 2018
Zapsal a zápis schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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