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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 1/2017 

z jednání dne 9. ledna 2017 

 

 
I. Prezence 

Přítomni: Černohouz, Helcel, Marková, Nepejchal, Svetková, Vanečková, Vanžurová, 

Vysoudil 

Omluveni:  Chlupová, Kozík, Kutra, Majerová Zahradníková, Záleská 

Hosté:  zástupce MPO - Otevřel, veřejnost - Nováková 

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 9. 1. 2017 od 16.30 hod. v zasedací místnosti 

č. 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10. Předseda přivítal členy 

komise a hosty a zahájil jednání návrhem jeho programu. 

 

III. Schválení zápisu z minulého jednání 

Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Přítomní členové komise neměli k jeho znění 

připomínek a schválili jej.  

pro - 7    proti - 0   zdržel se - 0 

 

IV. Organizační záležitosti 

a) Tradiční setkání s jubilanty spojené s předáním dárkových balíčků proběhne v 

polovině května. Konkrétní datum probere předseda s pí Romanovskou. 

b) Od 1.1. platí nové hranice KMČ. Požádáme MmOl o vytištění mapy areálu naší 

komise včetně vyznačení nemovitostí ve vlastnictví města (jeho a.s. a p.o.). Současně 

poprosíme o elektronickou verzi mapy ve formátu pdf opatřenou měřítkem. 

c) 16.1. se bude konat setkání RMO s předsedy ohledně investičních akcí ve městě na rok 

2017.  

d) Informace od Bc. Horňákové: 

 Částka na služby byla snížena ze 150 tis. Kč na 130 tis. Kč. ročně pro jednu KMČ. 

Změnily se termíny - do konce října je třeba vyřešit vše, co je potřeba objednat, a 

do konce února je nutno předložit plán čerpání 130 tis. Kč na služby (výsadba lip, 

oprava lampy v parčíku pod Dómem, obnova zašlých a posprejovaných fasád 

městských domů) 

 Zůstává tradičních 300 tis. Kč ročně na opravy komunikací. 

 Zachována je i částka 2,7 mil. Kč celkem pro všechny komise s tím, že by se 

primárně měly realizovat akce komisí, které nebyly vybrány loni. S tím však naše 

KMČ nemůže souhlasit s ohledem na strategické umístění jejího areálu v centru 

města, kdy komunikace jí náležející užívají v největší míře i občané celého zbytku 

města. Proto i letos předložíme RMO v rámci "soutěže" minimálně 2 návrhy 

(předlažba chodníku na ul. Dobrovského od kruhového objezdu po ul. Hanáckého 

pluku, oprava chodníku na tř. 17. listopadu od DDM ke vstupu do rozária). 

Předseda projedná s OSMK a nechá nacenit TSMO. 

 Zápisy z jednání KMČ musí nově obsahovat sekci "Nové požadavky", kde se 

shrnou body zápisu, kde KMČ něco požaduje. 

e) Na KMČ se obrátil se stížností jeden občan stran toho, že se v prosinci jednání 

bezdůvodně nekonalo. Předseda mu vysvětlil, že prosincové jednání bylo tradičně 

výjezdní a že by informaci o tom nalezl na webu KMČ či případně mohl zavolat 

předsedovi na tam uvedený kontakt. Stěžovatel byl pozván na další jednání. KMČ 

vyjadřuje politování nad tím, že zaměstnanci recepce nejsou schopni občanům podat 
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vysvětlení v obdobných situacích, respektive nemají informace, které KMČ MmOl 

pravidelně v předstihu dává. KMČ přijme v tomto smyslu nápravné opatření, kdy 

žádá administrátora webu MmOl, aby přímo na jejích stránkách informace o 

tom, že je prosincové jednání vždy výjezdní, byla dostupná ještě jasněji. 
 

V. Otevřené body - vývoj 

 

a) Zpětná vazba OMAJ 

Nevyhověno žádosti MŠ Kopretinka o prodej v parku Na Střelnici v souladu se 

stanoviskem naší komise. 

 

b) Vánoční trhy 

Ing. arch. Helcel vypracoval dokument k VT včetně fotodokumentace. Na příštím 

jednání bude finalizován a následně předán náměstku Urbáškovi a OVVI za účelem 

jeho projednání s provozovatelem VT s cílem VT postupně zlepšovat a odstraňovat v 

příštích letech nedostatky. Dále byla diskutována otázka ne/dostatku veřejných WC 

na obou náměstích v průběhu VT.  

KMČ navrhuje, aby po vzoru např. Plzně či Paříže představitelé magistrátu 

vstoupili v jednání s provozovateli restaurací na náměstích a v přilehlých 

ulicích, aby po dobu VT provozovali svá WC jako veřejná a bezplatná, přičemž 

by za toto získali kompenzaci (např. v podobě slevy na poplatku za zábor 

komunikace předzahrádkou). 
 

c) Kozí ulička 

Prověřili jsme zamykání Kozí uličky na OMAJ. Občané bránu zamykají neoprávněně 

a byli o tom OSMK zpraveni. Dosud však nedošlo k nápravě a předseda KMČ se 

pokusí s majiteli nemovitostí věc projednat. Současně se s dotazem na vývoj ve věci 

obrátíme na OSMK. 

 

d) Lípy u Terezské brány 

Ing. arch. Helcel zjistil na OŽP,  že stará uschlá lípa vedle Terezské brány je pouze 

prořezaná, ale na jaře by měla být pokácena. Na jejím místě má být vysazena nová 

lípa a současně v zeleném pásu u bývalého přechodu blíže ul. Lafayettova bude 

vysazena další nová lípa. KMČ je připravena náklady spojené s výsadbou dvou lip 

velkolistých (cca 15 tis. Kč) pokrýt z vlastních prostředků. Na protější straně (u 

Kamenného mlýna) výsadba lip není možná kvůli inženýrským sítím. 

 

e) Stížnost občanů - bezdomovci v parčíku na ul. Koželužská a Franklinova 

KMČ obdržela stížnost na to, že bezdomovci probírají kontejnery na tříděný odpad 

při ul. Franklinova, dělají nepořádek v parčíku a obtěžují svou přítomností zejména v 

létě obyvatele přilehlých domů, když zde nocují a tráví dny na lavičkách v parčíku. 

Stěžovatelé doporučují přemístit kontejnery pod "Hanácký kopec" či na původní 

místo poblíž vozovny DPMO. KMČ věc projednala a občanům rozumí. Na příštím 

jednání se pokusíme dojít k návrhu řešení za účasti zástupců VFO, OŽP, stěžovatelů 

a památkářů s tím, že za vhodné řešení považujeme dooplocení areálu parčíku, 

zamykání na noc a zbudování dětského hřiště, které by mohla využívat i blízká MŠ 

Kopretinka. Ve vztahu ke kontejnerům pak navrhujeme jejich ukrytí do nově 

zbudovaného přístřešku či nahrazení kontejnery podzemními. 

 

f) Terezská brána 

Předseda z OMAJ získal protokol o vlhkostním průzkumu k Terezské brány. 

Oskenuje jej a zašle členům komise. Originál vrátí OMAJ. 

 

VI. Otevřené body - bez vývoje 
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a) Průchody/schody z Bezručových sadů 

Pan Kozík ověřil vývoj na OMAJ/OI. Odpověď zněla, že na věci pracují a dají nám 

vědět. KMČ by je ráda zvelebila (výmalba, omítky aj.) 

Dáváme do návrhu investic 2017 a čekáme na informace o dalším vývoji. 

 

VII. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 15 Rozhodnutí, 1 Vyjádření OKR k povolení 

uzavírky a  1 Dohoda o povolení zvláštního užívání zeleně, jež komise bere na 

vědomí. 

 

b) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

ZMO přijalo novou vyhlášku, která stanoví, kdy se upouští od požadavků na noční 

klid (od 22 h do 6 h), a to následovně: 

1. výjimečné případy, kdy není doba nočního klidu vymezena vůbec - 31.12. 

2. výjimečné případy, kdy na území některých MČ (střed, západ, Hejčín, 

Lazce, Nové Hodolany) není doba nočního klidu vymezena vůbec - 

celkem 7 akcí (12 nocí za rok) 

3. výjimečné případy, kdy je jen v určité městské části zkrácen noční klid jen 

na období od 2 h do 6 h - cca 30 akcí 

KMČ se domnívá, že by bylo vhodné minimálně některé z akcí uvedených v 2. 

skupině přeřadit do skupiny 3. s tím, že by hluk byl omezen už od 2 h. 

 

c) Nevyhovující přechody 

OKR komisi sdělil, že již brzy bude předložena RMO koncepce úprav přechodů, kde 

budou určeny priority, tj. které přechody je zcela nezbytné okamžitě upravit dle 

technických norem, u kterých je to nezbytné učinit velmi brzo, které mají být spíše 

zrušeny, atd. 

Nyní na žádost DI PČR předkládá OKR KMČ k vyjádření návrh na zrušení 2 

přechodů, resp. jejich změnu na místo pro přecházení. 

 přechod na ul. Havlíčkova na zadní část tramvajového ostrůvku 

 přechod na tř. Svobody poblíž tržnice rovněž na zadní část tramvajového 

ostrůvku ve směru Okresní soud 

KMČ předpokládá, že DI tento návrh činí z důvodu, že světelně neřízené 

přechody narušují plynulost dopravy. KMČ bere návrh na vědomí, avšak 

upozorňuje, že ani nyní zmíněné přechody nejsou vydlážděny "slepeckou 

dlažbou" v souladu s technickými normami (bez vodícího pruhu), a že tedy tyto 

nelze na místo pro přecházení jednoduše přebudovat, proto je nezbytné uvést 

dlažbu do souladu s normami či prostřednictvím organizací nevidomých tyto 

informovat o tom, že přechody zanikají. (mění se na místo pro přecházení). 

KMČ prosí OKR, aby i jí byla poskytnuta koncepce přechodů zmíněná výše. 

 

VIII. Komisí odsouhlasené požadavky 

viz body IV. b), e), V. b), c), VI. a), VII. b), c). 

 

IX. Různé, diskuze 

a) ČEZ - 12.1. 2017 od 7.30 do 15.30 - výpadek dodávky elektrické energie na 

některých odběrných místech na tř. 17. listopadu 

b) KMČ oslovila firma Runex s nabídkou vybudování fitstezky. Předseda společnosti 

sdělí, že KMČ podobné investice řešit nemůže a odkáže je na příslušný odbor MmOl. 

c) 12.1. v 16 h proběhne veřejné projednání RP Lazce a 23.1. v 16 h proběhne veřejné 

projednání změn ÚP města, a to obojí ve velké zasedací místnosti budovy Hynaisova 

10. 
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X. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.20 hod. Příští jednání se bude konat tradičně v zasedací 

místnosti č. 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10, a to 6. 2. 2017 

od 16.30 hod.. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.  

 

 

V Olomouci dne 9. ledna 2017 

  

 Zapsala Martina Nováková 

 

 Zápis ověřil a schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


