KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC - STŘED
Zápis č. 5/2019 z jednání dne 6. května 2019
Přítomni:

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

Omluveni:

-

Hosté:

Otevřel (MPO), zástupce PČR

1. ZAHÁJENÍ
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 6.5.2019 od 16:30 hodin v suterénu budovy magistrátu
na ulici Hynaisova 10. Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.

2. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KMČ – NÁJEM ČÁSTÍ POZEMKŮ UL. U STADIONU
Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního
města Olomouce. Jedná se o části dvou parcel. Předmětné pozemky se nachází při ul. U Stadionu.
Na částech pozemků se nachází směrové tabule k Hotelu Gól.
Členové komise se shodují na faktu, že pokud neznáme parametry, podle kterých se schvaluje nebo
zamítá obdobná žádost, nelze ji věcně posoudit.
Komise žádá koncepčnost řešení schvalování předzahrádek, poutačů, billboardů apod. Jednodušší,
přímější a transparentnější proces schvalování. V opačném případě nebudeme reagovat
na požadavky vyjádření se, jelikož se to nebere v potaz.
Hlasování komise:

VÝSLEDEK:

PRO:
3 (s výhradou)
PROTI:
4
ZDRŽELI SE:
5
Komise se odmítá vyjadřovat z důvodu nekoncepčnosti procesu schvalování.

3. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KMČ – PRODEJ ČÁSTI POZEMKU PŘI ULICI DOBROVSKÉHO
Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města
Olomouce. Jedná se o část parcely, nacházející se při ulici Dobrovského. ČR – Ministerstvo obrany
žádá o prodej části pozemku za účelem narovnání majetkoprávních vztahů.
Hlasování komise:

VÝSLEDEK:

PRO:

12

PROTI:

-

ZDRŽELI SE:

-

Komise souhlasí s prodejem části pozemku.

4. OZV O NOČNÍM KLIDU
Zastupitelstvo města Olomouce na svém jednání dne 26.4.2019 schválilo novou podobu Obecně
závazné vyhlášky o nočním klidu, nově doplněnou o dvě akce – Majáles a Létofest.

5. ESTETIZACE
Komise obdržela vyjádření majetkoprávního odboru k požadavkům týkajícím se procesu estetizace.
Litovelská brána, vstupní brána do parku z ulice Vídeňská a hradby v Bezručových sadech (konec
Purkrabské ulice – kamenné opevnění) – požadavek na očištění a nátěr antigraffity.
-

vyjádření OMAJ: Nutno zajistit závazné stanovisko odboru památkové péče (zajistí
OMAJ) jakou technikou mají být graffitti odstraněny (pískování, chemická cesta) a jaký
typ antigraffitti nátěru je přípustný. Dle cenových nabídek v minulých letech se jedná o
částky nad 100 tis. Kč, bude nutno provést výběrové řízení.

Komise žádá vedoucí oddělení KMČ a DP pí. Horňákovou o vyjádření, jak probíhají naše další
návrhy na estetizaci.

6. SEČ TRÁVY
Komise obdržela podnět od občanky týkající se omezení sečí na území města Olomouce.
Komise s omezením seče souhlasí a podnět podporuje, zároveň však konstatuje, že by se k této
problematice měli vyjádřit hlavně odborníci.

7. MĚSTSKÝ ROZHLAS
Komise obdržela pozvánku na prezentaci projektu „Modernizace varovného a informačního systému
ochrany města Olomouce“, která se koná dne 13.5.2019 v 16:00 hodin ve velkém zasedacím sále.

8. SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Setkání s jubilanty městské části Olomouc-střed se uskuteční dne 14.5.2019 ve 14:00 hodin v obřadní
síni radnice. Zúčastní se paní náměstkyně Kolářová s předsedkyní KMČ pí. Vanečkovou + další členové
komise, kteří projeví zájem.
Komise přidala 10 000,- Kč ze svého rozpočtu na rozšíření dárkových balíčků pro jubilanty.

9. 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 uskutečnil ve středu 10.4.2019 a za naši komisi se účastnil p. Černohouz. Úkolem komise
je v termínu do 30.6.2019 sdělit problémy, které by měla řešit nová parkovací politika.
Komise vytvořila pracovní skupinu, která se touto problematikou bude zabývat. Členy PC jsou
p. Černohouz, p. Kosatík a p. Svoboda.

10. DĚTSKÝ DEN NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC
Tradiční akce ve Smetanových sadech, která se bude konat v neděli 26. května od 9:00 hodin. Komise
se rozhoduje, zda k této akci umístí také svůj stánek.

11. VÁNOČNÍ TRHY
K problematice vánočních trhů proběhla schůzka s novou vedoucí odboru kultury Mgr. Piskačovou a
vedoucím oddělení kultury p. Schubertem. Stávající koncesní smlouva se společnostní Kulturní
Olomouc o.p.s. nebyla prodloužena. Další schůzka proběhne v pátek 10.5.2019. Připomínky
k vánočním trhům od naší komise se z větší části zapracují do letošních trhů a koncepce nové
smlouvy. Kluziště pro letošní rok zůstane, avšak do příště se budou projednávat další varianty.
Komise děkuje za vstřícný přístup nové vedoucí odboru kultury a chtěla by, aby její členy začlenili i
do dalších jednání o trzích letošních a budoucích. Také apeluje, aby se včas jednalo o budoucích
trzích.

12. Doporučení komise – shrnutí:
Komise žádá koncepčnost řešení schvalování předzahrádek, poutačů, billboardů apod. Jednodušší,
přímější a transparentnější proces schvalování.
Komise žádá vedoucí oddělení KMČ a DP pí. Horňákovou o vyjádření, jak probíhají naše další návrhy
na estetizaci.
Komise děkuje za vstřícný přístup nové vedoucí odboru kultury a chtěla by, aby její členy začlenili i
do dalších jednání o trzích letošních a budoucích. Také apeluje, aby se včas jednalo o budoucích
trzích.

Zapsala: Nastoupilová

Schválila: předsedkyně Vanečková

