KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 6/2013
z jednání dne 3. června 2013

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Čulík, Chlupová, Kalman, Marková, Svetková, Vanžurová,
Vysoudil, Záleská
Omluveni: Grass, Lazorčáková, Šimeček, Valenta
Hosté:
Ing. Jiří Fryc - provozní náměstek TSMO, Ing. Jiří Hájek – KYSA rerum, a.s.,
pí Tereza Zemanová, p. Štýbnar – zástupce MPO, pí Hradilová – zástupce PČR

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 3. 6. 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-9
proti-0
zdržel se-0
IV. Otevřené body
a) Složení komise, místo jednání
Předsedovi KMČ bylo Mgr. Puhačem potvrzeno, že členy komise jsou opravdu již
Doc. Vanžurová i Mgr. Grass. Jednání KMČ se s platností od příštího měsíce budou
s největší pravděpodobností konat v budově magistrátu na ulici Hynaisova. Předseda
vše potřebné zajistí ve spolupráci s Mgr. Puhačem.
b) Agenda jubilantů
Slavnostní předávání balíčků s kulturním programem proběhlo za účasti většiny
pozvaných jubilantů dne 15. 5. 2013 v obřadní síni olomoucké radnice. Předseda
komise s panem Vysoudilem větší polovinu nevyzvednutých balíčků roznesli
v mezidobí a na jednání byly zbylé balíčky rozděleny členům komise k předání
v nejbližších dnech.
c) Kontejnery u Terezské brány
Na místě vedle Terezské brány je již pouze jeden kontejner, který slouží obyvatelům
budovy Palachovo nám. 1 a restauraci Plan B. Majitel domu obdržel výzvu
k odstranění překážky provozu na pozemních komunikacích. Technické služby
nabídly výměnu kontejneru za několik popelnic, které půjdou snáze uschovávat ve
dvoře domu a vynášet před dům jen v den svozu.
d) Předzahrádky
Komise obdržela od Mgr. Skalického, ředitele MPO, seznam všech povolených
předzahrádek v Olomouci pro letošní rok. Do příštího jednání si členové připraví
připomínky k jednotlivým problematickým předzahrádkám.
e) Chodník U Husova sboru
Pan Čech z TSMO potvrdil KMČ, že námi financovaná oprava chodníku ke
kolumbáriu je zařazena do plánu prací na měsíc červen letošního roku.
V.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 51 Rozhodnutí, 3 Dohody o povolení zvláštního
užívání zeleně a 1 Oznámení, jež KMČ bere na vědomí.
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b)

c)

d)

e)

Ing. Fryc, provozní náměstek TSMO
Ing. Fryc nejprve členy KMČ ve zkratce seznámil s historií TSMO a s činností,
kterou vykonávají. Již 15 let jsou akciovou společností, která má s městem Olomouc
uzavřenou smlouvu na poskytování veřejně prospěšných služeb. TSMO v souladu
s rámcovou smlouvou na každý kalendářní rok pro město Olomouc zajišťují:
• svoz a likvidaci odpadů
• údržbu a opravy chodníků
• dopravní značení
• údržbu veřejného osvětlení i semaforů (neurčuje nastavení délky signálů)
• péči o veřejnou zeleň
TSMO mimo služby pro Olomouc sváží odpady pro soukromé osoby i okolní obce.
Prostřednictvím svých webových stránek potom přijímají i podněty na opravy
havarijních stavů ze strany občanů.
V následné diskusi zazněla mimo jiná tato témata a myšlenky:
• Ing. Fryc bohužel potvrdil zrušení podzimních sběrových sobot z důvodu
nedostatku finančních prostředků města, i když tyto byly hojně využívané.
• Zaměstnanci TSMO vyváží pouze popelnice a kontejnery poskytnuté
občanům TSMO (poznají to dle samolepek na nich) a mají povinnost hlásit
výskyt neoznačených nádob na místech, odkud popelnice vyváží.
• O zavedení čipového systému označení nádob na odpad se zatím pouze
uvažuje a určitě k jeho zavedení nedojde v nejbližších letech.
Ing. Hájek, společnost KYSA rerum
Ing. Hájek jakožto zástupce vlastníka rohového domu Javoříčská č.or. 5 představil
studii Ing. arch. Gerharda, která ukazuje možnou budoucí tvář celé ulice Javoříčské.
Společnost KYSA rerum zafinancovala tuto studii a ve spolupráci s KMČ č.17 do ní
zakomponovala stání pro nádoby na tříděný odpad, které v současné chvíli dočasně
stávají naproti hostinci Moritz. Komise diskutovala nejvhodnější stanoviště, kam
bude možné tyto nádoby v budoucnosti umístit a rozhodla se s ohledem na ideální
dochůzkovou vzdálenost občanů, jimž mají nádoby sloužit, pro jejich umístění při
ústí ulice Javoříčské do ulice Havlíčkova. Ing. arch. Gerhard zapracuje toto stání do
definitivní podoby studie, která bude následně odborem dopravy předána radě města.
pro-9
proti-0
zdržel se-0
Prostory pro venčení psů
Na komisi se v mezidobí obrátila Tereza Zemanová s tím, že ve městě kvůli
protipovodňovým opatřením a dalším investičním akcím ubylo ploch, kde mohou
majitelé psů své miláčky nechat volně pobíhat. Zejména obyvatelé centra města
potom nemají kam se psy chodit.
Komise se za účasti stěžovatelky zabývala danou problematikou a seznámila se
s městskou vyhláškou z roku 2005, která zavádí pro různé části města různý režim,
ve kterém se v nich pes může pohybovat a současně stanoví místa, kde je možné psy
venčit bez jejich omezování zcela volně. KMČ doporučuje, aby rada města
iniciovala změnu této zastaralé vyhlášky a její doplnění o nové lokality, které
v potřebném rozsahu nahradí ty bývalé – dnes využité k jiným účelům.
Současně doporučujeme se zamyslet nad oplocením některé z lokalit pro volný
pohyb psů, jak je to běžné v jiných městech.
SMOl/Maj/22/2433/2013/St
KMČ došla 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
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f)

automobily. Nájemníci zbylých tří domů prostory vnitrobloku k parkování již
v současnosti užívají se stejnou příjezdovou trasou.
KMČ odkládá své stanovisko do příštího jednání za účelem seznámení se s tím,
zda v domech jsou nájemníci a zda město nehodlá předmětné nemovitosti
v blízké době prodat.
SMOl/OPK/79/1769/2013/Nan
KMČ obdržela oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení předzahrádky
DIAMOND café v ulici Uhelná.
KMČ s povolením předzahrádky zásadně nesouhlasí a žádá oddělení státní
správy na úseku pozemních komunikací, aby zvážilo další budoucnost ulic
Mlýnská a Uhelná, kde pro obrovské plochy předzahrádek není možné
bezpečně projet s běžným vozidlem, natož rozměrnějším, nebo se dokonce
jinému autu vyhnout. Pokud má současný trend v dalším roce pokračovat,
doporučujeme v zájmu chodců i řidičů obě ulice uzavřít zákazem vjezdu.
pro-9
proti-0
zdržel se-0

VI. Různé, diskuze
a) KMČ obdržela od DPMO informaci o obnovení slevy na jízdné pro dárce krve –
držitele zlaté Jánského plakety. Ta se vrací po několikaměsíční odmlce
v poněkud pozměněné podobě.
b) KMČ obdržela od Technických služeb plán prací na měsíc červen v areálu naší
komise. Materiál vyvěsíme na desce. Rovněž tak jsme byli seznámeni s plánem
oprav, kam je na červen zařazen i chodník ke kolumbáriu na ulici u Husova sboru.
c) KMČ obdržela výzvu k tomu, aby přihlásila své návrhy na investice, které jsou již ve
fázi zpracovaného projektu či do ní mají směřovat. Termín však byl šibeniční, pročež
komise žádný návrh bohužel předložit nestihla.
d) KMČ obdržela dotaz od provozovatele hotelu Trinity, který projedná na dalším
jednání.
VII. Úkoly
a) Mgr. Černohouz – zjistí, zda stále žije myšlenka zbudování autobusového zálivu při
parčíku pod Dómem na ulici Dobrovského.
b) Mgr. Černohouz – zjistí na kulturní komisi, zda řešili pojmenování nové ulice u
Šantovky.
c) Všichni členové KMČ č.17 si na příští jednání připraví návrhy na opravy komunikací
v areálu komise.
d) Všichni členové komise si prostudují materiál týkající se předzahrádek a připraví si
připomínky k těm předzahrádkám, o nichž vědí, že jsou z nějakého důvodu
problematické.
e) Mgr. Černohouz – na příští komisi pozve náměstkyni primátora Machovou, aby nám
sdělila, jaký pokrok nastal ve věci přesunu nízkoprahového centra ze středu města
Olomouce.
f) Projednat žádost Trinity hotelu
VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.35 hod. Příští jednání se bude konat dne 15. 7. 2013 od
16.30 hod. v zasedací místnosti v budově magistrátu na ulici Hynaisova 10. Jednání je
veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.

V Olomouci dne 14. června 2013
Zapsala Mgr. Dana Chlupová
zápis doplnil a ověřil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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