KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17
(Olomouc-střed)
Zápis č. 7/2017
z jednání dne 17. července 2017

I.

Prezence
Přítomni: Černohouz, Helcel, Kozík, Marková, Svetková, Vanečková, Vanžurová
Omluveni: Chlupová, Kutra, Majerová Zahradníková, Nepejchal, Vysoudil, Záleská
Hosté:
zástupce MPO - Spurný

II.

Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 17. 7. 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) Vývěska komise na Dolním nám. byla opatřena označením s názvem KMČ. Pí
Marková upozornila, že deska pro upevnění dokumentů je zvlhlá. Předseda požádá Bc.
Horňákovou, aby byla deska vyměněna. Pí Marková zajistí duplikát klíče od vývěsky.
b) KMČ obdržela od Ing. Dreiseitla harmonogram sběrových sobot na rok 2018. V areálu
naší komise proběhnou 14. dubna 2018 na dvou místech současně (roh ulic
Aksamitova a Kateřinská; parčík u Mlýnského potoka při ul. Komenského). Na
podzim doporučujeme obyvatelům středu města, aby využili sběrové soboty okolních
městských částí Lazce a Olomouc západ.
c) V tomto měsíci se uskuteční rozhovor předsedy komise s redaktorem Olomouckých
listů a v srpnu by v nich měl vyjít článek o naší komisi. Předseda členům zašle
koncept článku před uzávěrkou.
d) Předseda zajistí přehlednější velkoformátový tisk map areálu KMČ.

V.

Otevřené body - vývoj
a) Rekonstrukce třídy 1. máje
Komise byla upozorněna na změny v dopravě v okolí stavby. Od 20. 7. bude obnoven
průjezd dopravní obsluhy na Václavské nám. spojnicí ul. Wurmova a Dómská; spojení
spojnicí ulic Akademická a Mlčochova nebude z důvodu stavebních prací možné. Ve
dnech 11. - 14. 8. pak proběhne úplná dopravní uzavírka ul. 1. máje. Uzavřen bude
průjezd z ul. Hanáckého pluku na nám. Republiky i oba zmíněné průjezdy na
Václavské nám. Na nám. Republiky bude v těchto dnech možné přijet ulicí Denisova.
b) Michalské schody (z Blažejského nám. na ul. Aksamitova)
Započala rekonstrukce schodů, která by měla skončit v září 2017.
c) Diskuze se zástupcem MPO
 V návaznosti na poslední jednání byly diskutovány možnosti MPO ve vztahu k
nočnímu hluku v ul. Riegrova. Přítomní se jednoznačně shodli, že situaci
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zhoršuje a zhoršovat bude "protikuřácký zákon". Situace je dle MPO nejhorší
mezi druhou a čtvrtou hodinou ráno. V té době se v dané lokalitě nacházejí
nepřetržitě 2 hlídky. MPO je přesvědčena, že především díky tomu a hrozbě
pokuty až 10 tis. Kč v poslední době dochází k menšímu počtu skutků, které
působí hmotné škody či znečištění lokality (např. zvratky).
Zástupce MPO a KMČ vyzývají veřejnost, aby při hlášení událostí MPO
sdělil volající svou totožnost a byl ochoten skutek odsvědčit. V opačném
případě MPO často trpí důkazní nouzí.
V návaznosti na výše zmíněnou diskuzi se KMČ rozhodla, že osloví KHS s
žádostí o nacenění možnosti umístit v ulici zařízení dlouhodobě
monitorující hluk.
Zástupce MPO přislíbil, že ve spolupráci s Mgr. Musilem zajistí pro KMČ
statistiku na magistrát hlášených rušení nočního klidu předzahrádkami po
době sjednané v dohodě o jejich provozování mezi provozovatelem a
SmOl.

d) Pojmenování ulic
KMČ obdržela dokument o pojmenování devíti nových ulic v Olomouci. V areálu naší
komise jde o nově vzniklou ulici v areálu bývalých Sochorových kasáren, která ponese
název Camilla Sitteho po významném rakouském urbanistovi a architektovi, který
ovlivnil dnešní podobu města Olomouce.
e) Čerpání prostředků z rozpočtu KMČ
 Předseda se obrátí na Ing. Štěpánkovou z OŽP ohledně úhrady prostředků za
nákup a vysazení lip u Terezské brány a úhrady za opravu lampy v parčíku pod
Dómem.
 Předseda se obrátil na ředitele SNO s žádostí o nacenění opravy fasád
městských domů. Námi preferovaná fasáda na domě Horní nám. 23a (směrem
do ul. Divadelní) bohužel nepatří městu. Předseda s ředitelem domluvil
alternativní nacenění průchodů ulicemi Barvířská a Divadelní v různém
rozsahu. KMČ doporučuje Radě města, je-li to možné, vytvořit program
finanční výpomoci soukromým vlastníkům domů v MPR, který umožní
opravy fasád a jejich opatření antigraffiti nátěrem. Je to v zájmu celé
MPR.
VI.

Otevřené body - bez vývoje
a) Průchody/schody z Bezručových sadů
Dr. Slezáková sdělila, že za vlhnutí průchodu při kostelu sv. Michala patrně může
kanalizace vily Primavesi. Její vlastníci pořídili kamerový průzkum kanalizace a
tento předali na stavební odbor, který jej posoudí.
Předseda probere možnosti opravy schodů při ulici Hrnčířská a schodů při ul.
Křížkovského s náměstkem Žáčkem či vedoucím OI.
b)

Vánoční trhy
Předseda po finalizaci dokumentu k VT s Ing. arch. Helcelem tento předá náměstku
Urbáškovi, OKR, Ing. Fazekašovi a Mgr. Kauerové, aby v rámci svých kompetencí
při projednání VT 2017 s provozovatelem tyto pokud možno v plné míře zapracovali
s cílem pozvednout úroveň VT.

c)

Rekonstrukce zastávky BUS na ul. Legionářská (směr Lazce)
Pí Svetková na výrobním výboru sdělila požadavky KMČ (zúžení chodníku,
vybudování zeleného pásu, instalace laviček rovnoběžně s vozovkou). Všechny
návrhy KMČ byly z nepochopitelných důvodů zamítnuty.
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Předseda projednal možnosti, jak ve věci postupovat s Bc. Horňákovou. Pokusí
se ještě v této věci kontaktovat náměstka Žáčka s argumentem, že se brzy bude
pořizovat studie celé tř. Svobody a zda by tedy nebylo vhodnější s opravou
počkat.
VII. Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 63 Rozhodnutí, 5 Dohod o povolení zvláštního
užívání zeleně a 8 Vyjádření OKR k povolení uzavírky, jež komise bere na vědomí.
b) Obtěžování bezdomovci v ul. Wurmova
Předseda tlumočil stížnosti občanů na zhoršující se situaci na Biskupském nám. a v
jeho okolí. Keře na náměstí si v poslední době vybrali pro nocování lidé bez domova,
kteří stále intenzivněji obtěžují kolemjdoucí žebráním v denních hodinách. MPO
přislíbila zvýšenou přítomnost v lokalitě.
c) třída 17. listopadu
KMČ obdržela z OSMK informaci o plánovaných změnách názvů zastávek, z nichž
se areálu naší komise týká přejmenování zastávky "Třída 17. listopadu" na "17.
listopadu".
Ve věci pojmenování zastávky bychom spíše ponechali zaužívaný tradiční
název, ale, má-li OSMK pro přejmenování racionální/praktické důvody,
nemáme nic proti.
KMČ upozorňuje na dlouhodobý problém s nejasnostmi ohledně správného
psaní a skutečného pojmenování minimálně osmi olomouckých tříd (1. máje, 17.
listopadu, Míru, Svobody, Spojenců, Svornosti, Jiřího z Poděbrad,
Kosmonautů). Žádáme MmOl, aby v tomto smyslu vydal jednoznačnou
metodiku a především v dotčených ulicích instaloval správné cedule s názvy
ulic. Není totiž výjimkou, že na jedné třídě nalezneme hned několik různě
znějících cedulí.
d) Jednání komise pro architekturu 14. 6.
KMČ byl doručen zápis ze zmíněného jednání, kde se projednávalo:
1. forma zadání studie tř. Svobody, kde KpA doporučuje upřesnit zadání ve
vztahu k dopravním aspektům studie a podrobnější analýzy urbanistickodopravních možností tř. Svobody považuje za nezbytný podklad pro další
postup
2. SmOl má možnost umístit kdekoli na svém území sochu anděla od
olomouckého sochaře Václava Lemona. Socha bude nejprve představena
veřejnosti na Horním nám. s anketou, kde občané budou moci navrhnout její
trvalé umístění.
3. Proběhla diskuze v návaznosti na studii úprav Kollárova nám., z níž
vyplynulo, že před možným budoucím přemístěním sochařských fragmentů
kašny z náměstí do Čechových sadů bude třeba prověřit, zda je pravdivá
informace, že spoluautorem kašny je dnes již bohužel zesnulý arch.
Černoušek a zvolit další postup.
e) Č.j. SMOL/163102/2017/OMAJ/MR/Jir
Na naši komisi se obrátil majetkoprávní odbor se žádostí o stanovisko k odkoupení
pozemku parc. č. st. 625, jehož součástí je budova "tělocvičny Hynaisova" a
přilehlého pozemku parc. č. 449/60 z vlastnictví UP do vlastnictví města.
Komise bezvýsledně diskutovala případné možnosti budoucího využití objektu
ze strany SmOl, ale s ohledem na fakt, že předložené dokumenty o záměru
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SmOl s pozemky a budovou mlčí, odkládáme své stanovisko na příští jednání a
žádáme OMAJ o podrobnější podklady.
pro - 7
proti - 0
zdržel se - 0
VIII. Komisí odsouhlasené požadavky
viz body IV. a), V. c), e), VI. a), c), VII. c), e)
IX.

Různé, diskuze
a)
b)
c)

X.

Aktuálně probíhá rekonstrukce tramvajových kolejí na ul. Legionářská.
KMČ obdržela sdělení společnosti O2, že bude zrušena telefonní budka na ul. 17.
listopadu 973.
KMČ od TSMO obdržela plán prací na měsíc červenec 2017 - měla by proběhnout
lokální úprava živice v ul. Křivá. Současně TSMO oznámily komisi, že do konce
prázdnin budou všechny sloupy VO opatřeny číslem a QR kódem pro snazší
navigaci složek IZS.

Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.10 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 7. 8. 2017
od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.
V Olomouci dne 17. července 2017

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