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KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 
(Olomouc-střed) 

 
Zápis č. 4/2014 

z jednání dne 7. dubna 2014 
 
 

I.  Prezence 
Přítomni: Černohouz, Čulík, Grass, Chlupová, Kalman, Lazorčáková, Marková, 

Svetková, Šimeček, Šnajdrová, Vysoudil, Záleská 
Omluveni: Valenta, Vanžurová  
Hosté: p. Otevřel – zástupce MPO 

 
II.  Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 7. 4. 2014 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-12    proti-0    zdržel se-0 

 
IV.  Otevřené body 

a) Dotazník 
KMČ obdržela z Katedry politologie a evropských studií FF UP v Olomouci 
dotazník v rámci šetření názorů a postojů členů komisí městských částí v Olomouci. 
Dotazník je anonymní a provádí se za účelem sociologického výzkumu mezi 
náhodně vybranými občany Olomouce a členové komise byli požádáni o jeho 
vyplnění. 
 

b) Pošta na náměstí Republiky 
Mgr. Grass oslovil Radniční listy s žádostí o otištění vyjádření České pošty k situaci 
ohledně zrušení pobočky na nám. Republiky – mělo by být otištěno v příštím čísle. 
 

c) Ostrůvek – tramvajová zastávka Náměstí Hrdinů 
Mgr. Grass informoval komisi o tom, že je DPMO pro řešení situace na ostrůvku, 
který není ze strany od silnice chráněn proti nežádoucímu přecházení osob mimo 
přechod. DPMO souhlasí s potřebou instalace skel nebo lépe sloupků s řetězy. 
 

d) Komunikace a vzhled centra města 
Členové komise se opětovně věnovali stavu některých objektů v centru města 
v souvislosti s fotodokumentací předloženou kolegou Šimečkem. Byli také 
seznámeni s výsledky jednání Mgr. Záleské na MmOl. Z nich vyplývá, že stavební 
úřad ve věci předmětných pozemků a staveb neeviduje žádné vydané stavební 
povolení či územní rozhodnutí a v této věci ani nevede řízení. Členům komise se jeví 
jako nejrozumnější postup, kterým by bylo možné zjistit záměry vlastníků těchto 
nemovitostí, zaslání dopisu s žádostí o spolupráci a sdělení svých záměrů přímo  
majitelům nemovitostí. Mgr. Záleská na příští jednání připraví koncept dopisu, 
který jim p ředseda komise následně jménem komise zašle. 
 
Jedná se o objekty: 

- rozsáhlý areál bývalého měšťanského pivovaru mezi ulicemi 
Lafayettova, Uhelná a Mlýnská,  
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- rozsáhlý areál a komplex budov mezi ulicemi Kateřínská, Křivá, 
Mlýnská a Aksamitova,  

- cihlová budova na tržnici při ulici Aksamitova, 
- dvůr za prodejnou Albert při ulici Divadelní, 
- Národní dům. 

Radim Šimeček předložil upravenou verzi fotodokumentace závad na komunikacích 
s komentáři, kterou předseda finálně upraví a zašle na MmOl jako podklad pro 
zařazení do plánu oprav. 
 

V. Nové záležitosti 
a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 66 Rozhodnutí a 2 Dohody o povolení zvláštního 
užívání zeleně, jež KMČ bere na vědomí. 
 

b) Předzahrádky 
Obrovský meziměsíční nárůst doručených rozhodnutí je způsoben především 
začátkem sezóny předzahrádek, jejichž povolení ze strany MmOl jsou významnou 
částí této agendy. KMČ na jejich základě vytvořila seznam provozoven, které 
dostaly povolení k provozování letních předzahrádek, a projednala problémy spojené 
s některými z nich. V této souvislosti se členové KMČ pozastavují nad: 

• povolením non-stop provozu předzahrádky provozovně Trattoria  – 
povolení provozu předzahrádky v režimu non-stop považujeme za 
bezprecedentní a jdoucí proti i nám dříve předloženému vzoru dohody 
s provozovateli předzahrádek, kde končil provoz vždy nejpozději v 22 či 23 
hodin. KMČ žádá Ing. Fazekaše, aby vysvětlil udělení tohoto povolení 
provozovně v místě, kde může svým nočním provozem rušit obyvatele 
přilehlých domů. Členové KMČ vyjadřují pochybnost, zdali bude tento 
provoz v souladu s platnými zákony a vyhláškami, především co se týká 
dodržování nočního klidu. 

• opětovným nekoncepčním povolením několika předzahrádek v Riegrově 
ulici  – povolení zahrádek o různé šíři střídavě na obou stranách ulice (v pěší 
zóně) způsobuje pro řidiče nepříjemnou kličkovanou a vytváří pro chodce 
potenciálně nebezpečné místo. KMČ č. 17 natento nedostatek upozorňuje již 
poněkolikáté a trvá na tom, aby předzahrádky byly umístěny na stejné straně 
ulice a měly stejnou šířku, respektive míru zásahu příčného profilu vozovky. 

• umístěním předzahrádky o výměře 47,5 m2 restaurace Pod Limpou na 
rekonstruovaném Dolním náměstí – konkrétně tato restaurace disponuje 
obrovskými prostorami ve sklepě i zahrádkou ve dvorním traktu. Komise 
nezná finální umístění předzahrádky na Dolním náměstí, ale i s ohledem na 
dopravně bezpečnostní situaci, která je zde již tak problematická, a na 
charakter rekonstruovaného Dolního náměstí a jeho vizuální stránku 
s napětím očekáváme, jak realizace předzahrádky do jistě propracované 
koncepce Dolního náměstí zapadne po estetické i funkční stránce. 

Předseda komise se v uvedených záležitostech obrátí na Ing. Fazekaše s žádostí 
o vysvětlení.  
  

c) ASO park - bezdomovci 
Na předsedu komise i příslušné odbory MmOl se v mezidobí obrátil pan Příhoda, 
správce areálu TK Milo Olomouc, který se nachází za východní tribunou Androva 
stadionu poblíž parku a odpočinkové zóny v ulici Na Střelnici, kde bylo nedávno 
vybudováno nové dětské hřiště. Konkrétně nás oslovil s nabídkou spolupráce při 
řešení tíživé situace v areálu tzv. ASO parku v této lokalitě. Problémem je 
skutečnost, že tuto lokalitu ve správě jejich organizace vytrvale vyhledávají 
bezdomovci (případně narkomani), kteří ji devastují, popíjejí tam lihoviny a jinak 
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obtěžují své okolí včetně matek s dětmi na blízkém dětském hřišti. TJ Milo navázalo 
kontakt s představiteli odboru životního prostředí MmOl a snaží se společně upravit 
dřeviny v lokalitě a oplocení s cílem lokalitu pro podobné nežádoucí osoby učinit 
méně „lákavou“ a nepřístupnou. Současně dojde k odstranění starých laviček z této 
lokality, neboť zde již zjevně neslouží svému původnímu účelu, a jejich obnovení 
právě u blízkého dětského hřiště, kde lavičky chybí. 
KM Č nastíněné řešení situace podporuje a je případně ochotna se na zlepšení 
situace v místě podílet i finančně. MPO přislíbila častější monitoring situace na 
místě. 
 

VI.  Různé, diskuze 
a) KMČ obdržela následující informace od DPMO: 

• 5.4.2014 se konal den otevřených dveří DPMO 
• došlo k drobným úpravám jízdních řádů linek 12, 14 a 19 z podnětu velkých 

podniků a jejich zaměstnanců 
• došlo k integraci jízdného z vlaků ze směru Hrubá Voda do systému MHD  

b) KMČ obdržela od TSMO: 
• Plán s termíny konání jarních sběrových sobot 
• Objednávku prací od MmOl na měsíc duben 

- předlažba tř. Svobody cca 60 m2, dlažbou 10 x 10 (kolejiště) 
- oprava jednořádku žulových kostek u kanálové vpusti na křížení ulic 

U Reálky a tř. 17. listopadu 
• Plán prací na měsíc duben 

- výměna písku v pískovištích 
- výsadba růží 
- sečení zeleně 

c) KMČ obdržela informaci od ČEZ Distribuce o tom, že 22.4.2014 bude přerušena 
dodávka elektrické energie v části ulice Kateřinská, o čemž budou informováni 
obyvatelé prostřednictvím letáků na vchodech svých domů 

d) Na budově SGO na tř. J. z Poděbrad bude probíhat výměna oken. 
e) Zastupitelstvo chystá hlasování o volební vyhlášce, která konečně po mnoha letech 

snad sjednotí pro komunální volby Olomouc do jednoho volebního obvodu. 
 

VII.  Úkoly 
Mgr. Záleská   připraví koncept dopisu k odeslání majitelům nemovitostí, jejichž 

budoucí osud KMČ není dostatečně znám. 
Mgr. Černohouz  informuje Ing. Fazekaše o připomínkách KMČ k předzahrádkám. 
Mgr. Grass  připraví pro předsedu text k odeslání na odbor dopravy ve věci zábran 

na tramvajovém ostrůvku na Náměstí Hrdinů  
 

VIII.  Ukončení 
Předseda ukončil jednání v 18.20 hod. Příští jednání se bude konat dne 5. 5. 2014 od 16.30 
hod. výjimečně jako výjezdní v Caffé Trieste na Dolním náměstí (z důvodu kolize termínu 
s jednáním zastupitelstva města Olomouce). Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně 
zvána.  

 
 

V Olomouci dne 20. dubna 2014 
 
 

 Zapsala Mgr. Dana Chlupová 
 

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


