KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.17 OLOMOUC-STŘED
Zápis č. 9/2018 z jednání dne 3. září 2018

I.

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

II. Zahájení
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 3. 9. 2018 od 16.30 hod. výjimečně v zasedací
místnosti OKR v 5. patře budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. Předseda přivítal přítomné
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 - 6
proti - 0
zdržel se - 0
IV. Organizační záležitosti
a) Krásnou velkoformátovou leteckou mapu areálu naší komise můžeme po souhlasu správce
budovy zavěsit na stěnu v jednací místnosti. Předseda zajistí po dohodě s Ing. Hacsikem.
b) Předseda požádá MmOl o výrobu a následný tisk aktualizované podoby mapy majetkových
vztahů (v areálu naší komise došlo k významným nákupům ze strany města – sportovní
areály).
c) Opět někdo poškodil naši vývěsku na nám. Nár. hrdinů. Prosíme OVVI o neprodlenou
opravu. Pí Svetková opětovně zakoupí magnetky.
d) Obdrželi jsme informaci od OŽP a OVVI, jak správně vystavovat objednávky směrem
k TSMO.
e) TV Morava ve spolupráci s předsedou komise natočila další díl seriálu o investicích
v jednotlivých KMČ. Díl je již ve vysílání a KMČ TV Morava děkuje za spolupráci.
f) Dne 7.9.2018 se uskuteční setkání předsedů KMČ s vedením města.
g) Na OVVI skončil jako vedoucí odboru Dr. Šíp, který odešel s panem primátorem na
ministerstvo. Dočasným vedením OVVI je pověřena Bc. Vaculíková.
V. Otevřené body – vývoj
a) Uzavírání veřejných prostor – Kozí
V mezidobí se na MmOl obrátil jeden z obyvatel ulice Kozí se stížností na znečištění uličky
a poškozování majetku jejích obyvatel. Projednání této věci bude předmětem jednání,
které by po tříměsíční „zkušební době“ mělo OSMK svolat. Žádáme TSMO o
důkladný úklid v této ulici.
b) Č.j. SMOL/188147/2018/OI/IP/Val
Na naši komisi se obrátil OI s žádostí o stanovisko k záměru směnit s TJ Milo Olomouc
pozemky města mezi Androvým stadionem a tenisovým areálem TJ Milo za pozemky TJ
Milo v Hejčíně, které potřebuje město k realizaci investiční akce – osvětlení cyklostezky.
Komise odložila minule své stanovisko na toto jednání a prosila OI o zaslání stanoviska
OKR. Předseda projednal dotazy s OI. OI sdělil, že na chodník při ulici Na Střelnici
zbývá stále dost místa. Pozemky, kterých by se město mělo zbavit jsou zatravněné
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plochy v okolí budovy žadatele a část „vnitrobloku“ mezi nemovitostmi žadatele.
Komise se shodla na tom, že lze směnu doporučit.
S ohledem na fakt, že však nebyla komise usnášeníschopná a že dosud neobdržela
stanovisko OKR, odkládá finální hlasování na příští jednání.
c) Pohledová studie Šantovka TOWER
Předseda oslovil prof. Voženílka s dotazem, zda by nám byl ochoten postoupit výstupy své
studie stran Šantovka Tower k seznámení se s nimi.
d) Studie třídy Svobody
Předseda u náměstka Jakubce ověřil situaci ohledně plánované územní studie třídy Svobody.
Náměstek sdělil, že současnému vedení města již toto předloženo nebude a věc musí počkat
na další politickou reprezentaci.
e) Lavička na Žižkově náměstí
Předseda na místě samém projednal s panem Kolovratníkem z OSMK možnosti instalace
lavičky na Žižkově náměstí. Vhodné místo bylo nalezeno a čeká se jen na realizaci přes
TSMO, kterou OSMK objednalo.
f) Zahrádka Svatováclavského pivovaru
Občané se na předsedu komise obrátili se stížností na noční hluk ze zahrádky restaurace,
který ve vnitrobloku rezonuje i po desáté hodině večerní. Předseda stěžovatele informoval o
možnosti volat MPO. Zahrádka se nenachází na pozemku města.
MPO sdělila, že neeviduje žádný výjezd na místo a při namátkové kontrole
konstatovala ticho na zahrádce i ve vnitrobloku vůbec.
g) Čechovy sady osvětlení
Občané hojně využívají nedávno vybudované work-out hřiště v Čechových sadech, kde však
stejně jako na přilehlém dětském hřišti chybí osvětlení. OŽP sdělilo, že projedná s VFO.
h) Zastávka BUS - Legionářská
Ve věci rekonstrukce autobusové zastávky na ulici Legionářská ve směru na Lazce
opakovaně zdůrazňujeme své předchozí připomínky – nevhodně umístěné lavičky, kriticky
málo zeleně (zbytečně široký chodník). Z dokumentace vyplynulo i to, že zprojektované
řešení nereflektuje snad brzkou realizaci kruhového objezdu (Hynaisova – Studentská –
Legionářská).
Opakovaně rovněž žádáme o to, aby akce z důvodu nekoncepčnosti nebyla realizována,
dokud nevznikne územní studie třídy Svobody jako celku, kterou již dlouhodobě
požadujeme.
Předseda v návaznosti na požadavky předložené OI do plánu investic 2019 s OI toto
projednal. OI sdělil, že na schválené dokumentaci nehodlá nic měnit.
VI. Otevřené body - bez vývoje
(nenaplněn)
VII. Nové záležitosti
a) Došlá pošta
V mezidobí došlo na KMČ celkem 24 Rozhodnutí, 6 Vyjádření OKR a 1 Rozhodnutí
veřejnou vyhláškou, jež komise bere na vědomí.
VIII. Různé, diskuze
a) KMČ obdržela od TSMO plán prací na měsíc září. V našem areálu proběhne oprava
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chodníku na ulici 17.listopadu.
b) Dne 11.9.2018 proběhne na magistrátu konference k prevenci kriminality. Za KMČ se
zúčastní předseda a pí Vanečková.
IX. Úkoly
a) Předseda probere možnosti opravy schodů při ulici Hrnčířská a schodů při ul. Křížkovského
s náměstkem Žáčkem či vedoucím OI.
b) 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.
c) Předseda na SNO zjistí podrobnosti o rozsahu jednotlivých variant opatření vybraných
městských budov antigraffiti nátěrem - v průchodech ulicemi Barvířská a Divadelní jimi
naceněných.
d) Předseda na stavebním odboru zjistí, jaká je vazba mezi zkolaudovanou formou užívání a
možnou provozní dobou podniku.
e) Předseda si dohodne jednání s Bc. Hálou a OVVI ve věci budoucnosti areálu mezi Billou,
plaveckým a zimním stadionem.
f) Předseda se pokusí kontaktovat majitele nemovitostí nad průchodem mezi Uhelnou a
Pavelčákovou a vedle něj a oslovit je ve věci zušlechtění průchodu (graffiti a úklid
nepořádku).
g) Předseda navrhne úpravy směřující k vyjasnění dohod s provozovateli předzahrádek,
seznámí s nimi komisi a po projednání s ní zašle na OSMK.
X. Komisí odsouhlasené požadavky
viz bod IV. a) a b), bod V. a), e), g) a h), celý bod IX.
XI. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 17.50 hod. Příští jednání se bude konat v zasedací místnosti č. 0.02
v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10, a to v tradičním termínu
1. 10. 2018 od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.
V Olomouci dne 3. září 2018
Zapsal a zápis schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz
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