KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC - STŘED
Zápis č. 10/2019 z jednání dne 7. října 2019
Přítomni:

Alt, Dostál, Helcel, Koráb, Kosatík, Kozík, Krausová, Runták, Svetková, Svoboda,
Vanečková, Venkrbec

Omluveni:

Černohouz

Hosté:

Přibylová (OMZOH), Matzenauerová (vedoucí OMZOH), Pavlačka (ateliér Zahrada
Olomouc)

1. ZAHÁJENÍ
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 7.10.2019 od 16:00 hodin výjimečně v prostorách
restaurace Fontána ve Smetanových sadech. Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila
jednání.

2. STUDIE „OBNOVA ZELENĚ NA MASARYKOVĚ TŘÍDĚ“
Předsedkyně předala slovo hostům. Paní Přibylová z odboru městské zeleně a odpadového
hospodářství představila vedoucí odboru paní Matzenauerovou a pana Pavlačku z ateliéru Zahrada
Olomouc. Pan Pavlačka představil komisi prověřovací studii umístění zeleně na ulici Masarykova.
Jedná se o 10 cca patnáctimetrových zelených ploch, které se v případě potřeby dají jednoduše
odstranit a opět obnovit (nedochází v tomto případě tedy ke kácení stoletých stromů).
Komise tuto studii podporuje.

3. DOTAZY NA VEDOUCÍ OMZOH
Pan Runták využil návštěvy vedoucí odboru a položil několik dotazů týkajících se problematiky, kterou
se zabývá mimo jiné i odbor městské zeleně a odpadového hospodářství.


Přeplněné koše v centru města (četnost vývozu) – počítá se se zvýšeným dohledem
od Technických služeb? Paní Matzenauerová odpověděla, že z hlediska počtu zaměstnanců
na TSMO, a.s. není reálné, aby každý den probíhala kontrola všech košů ve městě. V centru
města je problematika o to složitější, že se na koše vztahují autorská práva, není proto možné
je vyměnit za jiné nádoby, do kterých by se vměstnalo více odpadu.



Seč trávy – bylo by možné nastavit flexibilnější systém, kde by se počítalo s aktuálním stavem
zeleně? Paní Matzenauerová odpověděla, že se chystá nový dodatek ke stávající smlouvě,
kde bude toto upřesněno.



Plánuje se obdobná studie jako na Masarykově třídě i na území městské části Olomouc střed? Jsou v plánu dvě – jedna na třídě Svobody, kde má být první etapa zrealizována již
tento podzim a druhá na Švýcarském nábřeží.

4. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KMČ – VITRÍNA NA TŘ. SVOBODY

Předmětný pozemek se nachází při ulici tř. Svobody. Společnost O.R.KA. - Olomoucká realitní
kancelář, s.r.o. žádá o nájem části pozemku za účelem umístění reklamní vitríny o rozměrech
1m x 1m reklamní plochy. Jedná se o travnatý pás před budovou Polikliniky u tržnice.
Vyjádření komise - komise nesouhlasí s umístěním další vitríny.

5. ESTETIZACE – SHRNUTÍ ZA LETOŠNÍ ROK

Komise využila celou částku určenou pro tzv. estetizaci. Zaplatilo se z ní restaurování bran
na ulicích Litovelská a Vídeňská a také oprava části chodníku na tř. 17. listopadu.

6. PROBLEMATIKA KAČENÍ ULICE

Komise doporučuje zintenzivnit osvětlení v ulici Kačení z důvodu zamezení nepořádku
a zakládání černých skládek.

7. KÁCENÍ STROMU NA TŘ. SVOBODY

Komise byla informována o vykácení suchého stromu na pozemku ve vlastnictví statutárního
města Olomouce na tř. Svobody. Na dotčený pozemek bude provedena nová výsadba.

8. STÍŽNOSTI

Komise obdržela několik stížností týkajících se nepořádku na ulicích a rušení nočního klidu,
zejména se jedná o ulici Javoříčskou a Havlíčkovu . Vše bylo předáno Městské policii k prošetření.

9. DISKUZE K ZELENI NA HORNÍM NÁMĚSTÍ

Členové komise se zúčastnili prezentace a následné diskuze týkající se historické analýzy
zaměřené na zeleň na Horním náměstí. Ze studie vyplynulo, že stromy na Horním náměstí byly
zhruba od roku 1923 až do roku 1954, což je prokazatelné podle dobových fotografií.
V šedesátých letech se zeleň na náměstí vrátila umístěná do různých truhlíků a záhonů.

10. RŮZNÉ

Komise doporučuje zřízení bezdoplatkové zóny v ulicích Riegrova a Kateřinská.
Úkol - Na příští jednání komise promyslet estetizaci v roce 2020 a projít seznam předzahrádek
obdržený v emailu od paní Horňákové.

11. ZÁVĚR – POŽADAVKY KOMISE

Komise doporučuje zintenzivnit osvětlení v ulici Kačení.
Komise doporučuje zřízení bezdoplatkové zóny v ulicích Riegrova a Kateřinská.

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 6. listopadu 2019 v 16:30 hodin
v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10.

Zapsala: Krausová

Schválila: Vanečková – předsedkyně komise

