KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 9/2013
z jednání dne 7. října 2013

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Čulík, Chlupová, Marková, Svetková, Šimeček, Vysoudil
Omluveni: Grass, Kalman, Lazorčáková, Valenta, Vanžurová, Záleská
Hosté:
p. Otevřel – zástupce MPO, pí Hradilová – zástupkyně PČR

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 7. 10. 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-7
proti-0
zdržel se-0
IV. Otevřené body
a) Předzahrádky
Předseda se dotázal na odboru dopravy na podrobnosti v souvislosti se smluvními
pokutami, ke kterým se zavazují provozovatelé předzahrádek pro případ rušení
nočního klidu jejich provozem. KMČ dostala odpověď, že vymáhání pokut je v gesci
odboru stavebního, který povolení k záborům vydává, dosud však nebyl
sankcionován ani jeden případ, což patrně plyne z faktu, že provoz předzahrádek
v posledních letech není již tolik problematický z pohledu hlučnosti, ale spíše působí
potíže v oblasti dopravně bezpečnostní. Členové komise opět diskutovali o situaci
týkající se provozu a otvírací doby předzahrádek. Předseda se dotáže Ing. Fazekaše,
vedoucího oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, proč v pátek a v
sobotu je provozní doba předzahrádek nastavena až do 24 hodin.
b) Hotel Trinity – cyklostezka
KMČ byla informována, že cyklostezka vede v současnosti nejužšímu jádru města
nejblíže od tržnice při tř. Svobody k ústí Lafayettovy ulice, kde odbočuje přes
komunikaci směrem do Smetanových sadů. V tomto případě lze na kole k hotelu
Trinity projet přes ulici Mlýnskou. Současný ani budoucí územní plán se speciální
další cyklostezkou na samotná dvě hlavní náměstí nepočítá.
c) Bezdomovci v historickém centru
Členové komise na svém jednání již poněkolikáté diskutovali problematiku
bezdomovectví a přítomnosti žebrajících a podnapilých osob v historickém centru
města. Jednoznačně se shodli na tom, že v lokalitě Wurmova, Mariánská,
Akademická je situace neúnosná a že je zřejmé, že se koncentrace osob v tomto
prostoru váže především na služby poskytované nízkoprahovým centrem. Zástupce
MPO potvrdil, že v těchto místech mají od 10 do 17 hodin stálou přítomnost a
kontrolují dodržování vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti a žebrání.
Musí být jednou z hlavních priorit vedení města nalézt v širším centru
Olomouce vhodnou lokalitu, kde by tyto chvályhodné služby mohly být
poskytovány tak, aby osoby je využívající k nim měly přístup a současně svou
přítomností a negativními jevy s ní souvisejícími co nejméně obtěžovaly
obyvatele města a turisty. Komise navrhuje například objekt dne opuštěných
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d)

e)

f)

V.

kasáren na křižovatce tř. 17.listopadu a Kosmonautů nebo jiné bývalé armádní
objekty.
Opravy komunikací
Komise v rámci svého územního rozsahu doporučuje pro co nejdřívější rekonstrukci
následující komunikace:
- Křížkovského – vozovka v celé délce a šíři (obrovské laguny a nerovnosti)
- 1. máje – plánovala se kompletní rekonstrukce, ale stále nerealizováno
- Legionářská – reklamovat provedené práce cca před dvěma měsíci, klapačky
jsou horší než byly před opravou
- Legionářská x Sokolská – před secondhandem na rohu zabránit sloupky či
jinak najíždění zásobování na chodník či zbudovat dočasné parkovací stání pro
zásobování.
Odpadkový koš – zastávka U Svatého Mořice
Ing. Swaczyna z odboru životního prostředí odpověděl předsedovi komise na jeho
žádost o umístění odpadkového koše na zastávku tramvaje před Galerií MORITZ,
kam nebyl umístěn v rámci jejích stavebních úprav. Nabízí se možnost instalace
poblíž automatu na jízdenky. KMČ bude po zajištění stanovisek DPMO a odboru
dopravy informována, zda k realizaci této akce dojde.
Pavilon D – odstraněn
Po mnoha letech majetkových sporů se městu Olomouci podařilo dostat do
vlastnictví a nechat rozebrat a odstranit bývalý pavilon D v Bezručových sadech při
ulici Michalské stromořadí. Na místě není po jeho existenci ani památka a plocha je
zatravněná.

Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 37 Rozhodnutí a 3 Dohody o povolení zvláštního
užívání zeleně, jež KMČ bere na vědomí.
b) Chodník – reklamace
Obyvatelé ulice Šantova reprezentovaní členkou komise pí Lazorčákovou upozornili
předsedu v mezidobí na nekvalitně odvedenou práci při rozkopávce a následné
pokládce chodníku na tř. 17.listopadu při ústí ulice Šantova. Po dešti je chodník
v celé šíři v délce několika metrů pod několikacentimetrovou vrstvou vody. Dělníci
jej patrně neodborně položili. Předseda informoval o věci Ing. Pospíšilovou, vedoucí
odboru dopravy, která přislíbila práce reklamovat.
c)
Parkování pro handicapované spoluobčany
KMČ obdržela podnět od občana, který poukazoval na skutečnost, že v budově
NAMIRO, do které se přesunula část odborů magistrátu, neplatí zvýhodněné
parkovací podmínky (zvýhodněná či žádná platba za parkování) pro zdravotně
handicapované spoluobčany (vozíčkáře) jako v jiných částech města. Prosí o zjištění
situace.

VI. Různé, diskuze
a) Centrum SEMAFOR informovalo KMČ o konání 3 akcí na dopravním hřišti poblíž
fotbalového stadionu – budou se zde konat aktivity zaměřené na seniory i ostatní
účastníky silničního provozu.
b) P. Šimeček dal návrh na umístění zeleně na Dolním a Horním nám., a to alespoň ve
formě výsadby v květináčích mezi lavičkami. KMČ tento návrh podporuje, protože
by se tím oblast zpříjemnila obyvatelům i návštěvníkům města. Současně již
poněkolikáté zazněla myšlenka, zda by se po vzoru měst v zahraničí nemohlo
Výstaviště Flora Olomouc dohodnout s městem na správě vybraných kruhových
objezdů, kde by se mohlo výstaviště prezentovat květinovou a jinou výsadbou, která
by středové ostrůvky zkrášlila.
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c)

d)
e)

f)

Na komisi se obrátil pan Porteš s žádostí o pronájem několika metrů čtverečních na
Žižkově náměstí za účelem instalace citylightu. Předseda jej s žádostí odkázal na
odbor stavební či majetkoprávní, kde mu potřebné náležitosti žádosti budou sděleny.
KMČ současně upozorňuje, že již opakovaně podobné reklamy v historickém centru
a jeho blízkém okolí nedoporučila a zastává názor, že hyzdí jeho vzhled. Považujeme
za dostatečný počet citylightů na zastávkách MHD.
Obyvatelé Dolního náměstí navrhují část parkovacích stání na Dolním náměstí
vyhradit pouze pro rezidenty.
Komise obdržela od TSMO plán prací a od magistrátu objednávku prací u TSMO na
měsíc říjen. V areálu naší komise se bude předlažďovat 80 m2 chodníku a vyměňovat
přilehlých 20 metrů obrubníků na ulici Kateřínská a na Vídeňské a Remešově se
budou předlažďovat části chodníků do dlažby 40x40.
DPMO informoval komisi o nákupu dvou nových autobusů.

VII. Úkoly
a) Mgr. Grass – dotázat se vedení Výstaviště FLORA Olomouc, zda spolupracují
s městem v oblasti zkrášlení středových ostrůvků kruhových objezdů či o tomto do
budoucna jako formě propagace uvažují.
b) Mgr. Černohouz – zjistí, jak je to s parkováním pro tělesně handicapované
spoluobčany na parkovišti pod budovou NAMIRO.
c) Mgr. Černohouz – zjistí, zda stále žije myšlenka zbudování autobusového zálivu při
parčíku pod Dómem na ulici Dobrovského.
d) 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.
VIII. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.15 hod. Příští jednání se bude konat dne 4. 11. 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 17. října 2013

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