KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 17 OLOMOUC - STŘED
Zápis č. 4/2019 z jednání dne 1. dubna 2019
Přítomni:

Alt, Černohouz, Dostál, Helcel, Koráb, Kozík, Nastoupilová, Runták, Svoboda,
Vanečková, Venkrbec

Omluveni:

Kosatík

Hosté:

Otevřel (MPO)

1. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 1.4.2019 od 16:30 hodin v suterénu budovy magistrátu
na ulici Hynaisova 10. Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.

2. Povolení předzahrádky
Paní předsedkyně předložila žádost o povolení předzahrádky v Riegrově ulici.
-

Hlasování: Všichni pro.

Komise souhlasí se zřízením předzahrádky na ulici Riegrova.

3. Koncepce předzahrádek
Slova se ujal pan Černohouz. Před několika lety vznikla koncepce, která stanovila podobu stánků
v centru města a každý, kdo si chtěl stánek pořídit, musel se řídit touto koncepcí. Podobná koncepce
by se mohla zrealizovat i pro předzahrádky.
Komise urguje svůj požadavek z minulého jednání: „Komise požaduje po městě efektivní řešení
v rámci koncepce předzahrádek s nastavením jasných kritérií pro jejich povolování včetně
jednoznačného postupu rozhodování.“(v zápise ze 6.3.2019).
Komise žádá o sdělení, který zaměstnanec Magistrátu města Olomouce má na starosti schvalování
předzahrádek, z důvodu jeho pozvání na příští jednání komise.

4. Technické služby města Olomouce
Komise děkuje Technickým službám města Olomouce za vstřícný krok v podobě návštěv jejich
pracovníka na jednáních v jednotlivých komisích a zároveň by jej ráda pozvala na své příští jednání.
Také bychom byli velice rádi, kdyby bylo možné, aby se pracovník účastnil každého jednání naší
komise.

Komise žádá o zintenzivnění úklidu košů v parcích – Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Komise žádá o uskutečnění jednání ohledně úklidu v centru o víkendech.

Komise by ráda pozvala na příští jednání novou vedoucí odboru kultury.
Komise žádá, aby Magistrát města Olomouce vytvořil koncepci, která by přiměla provozovatele
pohostinství, aby si před svou provozovnou pravidelně uklízeli.

5. Seminář Spokojená Olomouc
Komise obdržela pozvání na seminář v rámci projektu Spokojená Olomouc k představení Plánu
udržitelné městské mobility a k nové parkovací politice města.
Seminář se uskuteční ve středu 10.4.2019 – účast za komisi: p. Koráb, p. Černohouz, p. Runták

6. Problematika soukromého parkování ulice Švermova
Děkujeme stavebnímu odboru za stanovisko, které došlo od JUDr. Hyravé ve věci záboru parkovacího
stání v ulici Švermova. Ze stanoviska plyne, že stavba v době kolaudace měla potřebné povolení.
Magistrát neví, zda je aktuálně vlastníkem stavby stále společnost A L K A Olomouc, v.o.s. „v
likvidaci“.
Žádáme Magistrát (i jiné odbory) o zodpovězení dalších otázek s touto věcí souvisejících. Existuje
právní titul, který má vlastník stavby pro užívání pozemku města? Jedná se o veřejně přístupnou
komunikaci? Vymáhá Magistrát po vlastníkovi platby za užívání svého pozemku? Jaký byl osud
původně instalované dopravní značky? Současně žádáme o zaslání zakreslení předmětné stavby do
katastrální mapy, ať víme, o čem přesně se bavíme. Vzhledem k tomu, že jsme čekali na odpověď od
července 2018, jsme věřili v komplexnější reakci.

7. Podnět od veřejnosti – ul. Víděnská
Komise obdržela stížnost, týkající se ulice Vídeňská. Loni se tam opravoval chodník a od té doby je
travnatá plocha neupravená, rozbitá, rozježděná, nikdo ji neuvedl do původního stavu.
Komise bude v této problematice kontaktovat pana Šulce z odboru dopravy.

8. Jednání – ul. Purkrabská, Kapucínská
Za komisi se jednání zúčastnil p. Svoboda. Vše proběhlo v poklidu, z obou ulic byli 4 zástupci, měli pár
připomínek, např. nesouhlas se zúžením hrdla v ulici Kapucínská, všechny připomínky byly
akceptovány. Bylo také přislíbeno maximální zachování stávajícího materiálu i rázu.

9. Ukliďme Česko - sobota 6.4. 2019
V 9.00 sraz u kontejnerů na tříděný odpad v ulici Kosinova. Dále směrem podél řeky v Bezručových
sadech.
Organizaci akce má na starosti p. Černohouz.
Technické služby zajistí pytle a rukavice a v 13:00 hodin přijede auto a pytle naloží a odveze.

Injekční stříkačky a mrtvá zvířata likviduje Městská policie.

10. Stav žádostí z minulého jednání - vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje:
Oprava ulice Divadelní - „Stav zábradlí a chodníku bude prověřen a následně bude dle vyhodnocení
oprava řešena v rozsahu záchovné údržby.“
Zóna placeného stání – „V současné době tuto problematiku řeší odbor strategie a řízení.“
11. Příspěvky od členů KMČ
p. Černohouz by jménem celé komise rád požádal, aby mohla být opět členkou komise pí. Svetková.
P. Dostál obdržel informaci, že osvětlení přechodu v ulici Za Šantovkou nefunguje – na webu
Technických služeb je okénko k hlášení závad.
P. Helcel informoval, že nás Ing. Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, požádal o
vyjádření k územnímu plánu, který byl schválen před 5 lety, a v zákoně je dáno, že se má po 4 letech
vyhodnotit a případně upravit.
Také zjišťoval, v jaké fázi se nachází problematika chodníku u SŽDC - bude projednána na jednání
Rady města Olomouce v květnu 2019.
Zjistit od náměstka Hekely, jak se rada postavila k problematice vánočních trhů – řeší pan Koráb.
Upozornil, že v ulici Kateřínská se nově objevil nápis „Gigacomputer“ nehodící se k domu - komise
prověří na odboru památkové péče.

12. Doporučení komise – shrnutí:
Komise souhlasí se zřízením předzahrádky na ulici Riegrova.
Komise urguje svůj požadavek z minulého jednání: „Komise požaduje po městě efektivní řešení
v rámci koncepce předzahrádek s nastavením jasných kritérií pro jejich povolování včetně
jednoznačného postupu rozhodování.“(v zápise ze 6.3.2019).
Komise žádá o sdělení, který zaměstnanec Magistrátu města Olomouce má na starosti schvalování
předzahrádek, z důvodu jeho pozvání na příští jednání komise.
Komise žádá o zintenzivnění úklidu košů v parcích – Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Komise žádá o uskutečnění jednání ohledně úklidu v centru o víkendech.
Komise by ráda pozvala na příští jednání novou vedoucí odboru kultury.
Komise žádá, aby Magistrát města Olomouce vytvořil koncepci, která by přiměla provozovatele
pohostinství, aby si před svou provozovnou pravidelně uklízeli.
Komise žádá Magistrát (i jiné odbory) o zodpovězení dalších otázek souvisejících s problematikou
soukromého parkování v ulici Švermova.

Zapsala: Nastoupilová

Schválila: předsedkyně Vanečková

