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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 8/2013 

z jednání dne 2. září 2013 

 

 
I. Prezence 

Přítomni: Černohouz, Čulík, Grass, Chlupová, Kalman, Lazorčáková, Svetková, 

Vanžurová, Vysoudil 

Omluveni: Marková, Šimeček, Valenta, Záleská 

Hosté: p. Štýbnar – zástupce MPO, pí Hradilová – zástupkyně PČR 

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 2. 9. 2013 od 16.30 hod. v zasedací místnosti 

0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10. 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) Místo jednání komise 

Jednání KMČ se budou i nadále konat v budově magistrátu na ulici Hynaisova. 

Předseda zajistí ve spolupráci s Mgr. Puhačem přesun materiálů komise do nového 

působiště. Existuje však možnost, že v budoucnu komise přesídlí do vedlejší budovy 

NAMIRO. 

b) Předzahrádky 

Na dotaz předsedy komise odpověděl za odbor dopravy pan Nezhyba a popsal proces 

povolování předzahrádek, kdy do něj je zapojeno před rozhodnutím stavebního 

odboru formou vyjádření hned několik orgánů (odbory koncepce a rozvoje, životního 

prostředí, oddělení památkové péče, MPO), pak žádosti schvaluje rada města, odbor 

dopravy dá souhlas a následně rozhodne odbor stavební - oddělení státní správy na 

úseku pozemních komunikací. KMČ však byla ujištěna, že v žádném případě není 

předzahrádka povolena bez toho, aby její provozovatel předem podepsal dohodu 

s městem, v níž se zavazuje zaplatit smluvní pokutu 20 tis. Kč za každé překročení 

provozní doby stanovené v dohodě. Podkladem pro vymáhání smluvní pokuty pak 

mohou být především zápisy z výjezdů MPO k předzahrádkám po provozní době. 

Komise tuto skutečnost velmi vítá a věří, že přispěje k lepšímu soužití 

pohostinských zařízení a obyvatel centra města. Zaráží nás však skutečnost, že 

v pátek a v sobotu je provozní doba předzahrádek nastavena až do 24 hodin. 

 

V. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 52 Rozhodnutí, 6 Dohod o povolení zvláštního 

užívání zeleně a jedno oznámení o zahájení správního řízení, jež KMČ bere na 

vědomí. 

b) SMOl/Maj/22/3614/2013/Sk 

KMČ došla žádost majetkoprávního odboru o sdělení stanoviska k žádosti vlastníka 

domu Komenského č.or. 8 o pronájem části pozemku o výměře 4 m
2
 v ulici Jiřího 

z Poděbrad při Mlýnském potoce za účelem umístění kontejneru na komunální odpad 

a související vydláždění této části pozemku. V domě již nyní není místo pro další 
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kontejnery, neboť není možné je uskladnit jinde než v chodbě. Umístění nádob na 

dvůr není možné z důvodu nevhodného řešení schodiště. V přízemí má být nově 

otevřená restaurace a není kam uložit další nádobu na komunální odpad. 

KMČ s pronájmem i vydlážděním souhlasí, ale s ohledem na to, že se jedná o 

zelený pás (ač je v zanedbaném stavu) svůj souhlas váže na souhlas odboru 

životního prostředí. 

  pro-8    proti-1    zdržel se-0 

 

VI. Různé, diskuze 

a) Na Dolním náměstí bylo konečně instalováno nové veřejné osvětlení. Na polovině 

náměstí přiléhající k tomu Hornímu budou lampy kónické a na polovině náměstí 

směrem k tržnici budou stožáry s nastavitelnými reflektory. V současnosti magistrát 

ve spolupráci s dopravním inspektorátem hledá řešení, jak zjednoznačnit, ze které 

strany se lampy v úseku, kde zasahují hlouběji do náměstí, budou objíždět. Současná 

situace je z pohledu řidiče nejasná a může vést k nebezpečným situacím. 

b) Statutární město Olomouc požádalo odbor stavební o rozhodnutí povolující pořádání 

kulturních a sportovních akcí na zrekonstruovaném Dolním náměstí, a to po dobu 

dalších pěti let a na dvou přesně vymezených plochách - každá po jedné straně 

Morového sloupu. Rozhodnutí bylo následně vydáno a byly stanoveny výškové i jiné 

limity pro akce, které se zde v budoucnu budou pořádat. 

c) Na komisi se obrátila obyvatelka Horního náměstí Ing. Zahradníčková s dotazem, 

zda se někdo zabývá hlučností při sportovních akcích pořádaných na Horním 

náměstí a zda magistrát ve smlouvách s pořadateli takových akcí stanovuje limity 

hluku. KMČ stěžovatelce doporučí, ať se obrátí na magistrát - odbor životního 

prostředí a dopravy. Domníváme se však, že měření hladiny hluku při těchto akcích 

pravidelně uskutečňuje Krajská hygienická stanice. 

d) KMČ obdržela informaci o tom, že po mnohaletých majetkoprávních sporech a 

nejasnostech se podařilo městu Olomouci zahájit demontáž/demolici bývalého 

pavilonu D v Bezručových sadech poblíž tržnice, který léta skýtal útočiště 

bezdomovcům a byl nebezpečný pro kolemjdoucí, psy a děti. Do konce srpna měla 

být ruina stavby odstraněna. 

e) Komise obdržela plán prací TSMO na měsíc srpen a následně objednávku prací u 

TSMO na měsíc září. Areálu naší komise se týká předlažba a bezbariérové úpravy 

částí chodníku na ulici Jiřího z Poděbrad, předlažba chodníku před domy na tř. 

1. máje č. or. 42 a 44, předlažba mozaiky a části dlažby na styku ulic Vídeňská a 

Remešova a části chodníku v ulici Kateřinská. 

f) KMČ obdržela od DPMO soupis novinek v jízdních řádech autobusů a tramvají. 

Občané města vše potřebné naleznou včas v Radničních listech nebo na webu města 

Olomouce či DPMO. 

g) Předseda informoval členy komise o tom, že na Dolním náměstí bude nově 

instalováno pítko, zejména pro osvěžení obyvatel v parných letních dnech. 

 

VII. Úkoly 

a) Mgr. Černohouz – dotáže se na magistrátu na statistiku ukládání smluvních pokut 

provozovatelům předzahrádek. 

b) Mgr. Černohouz – zjistí, zda stále žije myšlenka zbudování autobusového zálivu při 

parčíku pod Dómem na ulici Dobrovského. 

c) Mgr. Černohouz – dotáže se na stavebním odboru, na kdy je plánována a co vše má 

obnášet ve vztahu k areálu naší komise další rozkopávka společnosti Dalkia za 

účelem modernizace teplovodu. 
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VIII. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 17.35 hod. Příští jednání se bude konat dne 7. 10. 2013 od 

16.30 hod. v zasedací místnosti 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. 

or. 10. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána. 

 

 

 

V Olomouci dne 15. září 2013 

 

 

 Zapsala Mgr. Dana Chlupová 

 

zápis doplnil a ověřil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


