KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 17 OLOMOUC - STŘED
Zápis č. 3/2019 z jednání dne 4. února 2019
Přítomni: Vanečková, Svoboda, Černohouz, Helcel, Dostál, Kozík, Alt, Koráb, Kosatík, Nastoupilová
Omluveni: Runták, Venkrbec
Hosté: Otevřel (MPO), Hušák (PČR), Gronský, Kalousková, Kovernický

Zahájení:
pí. Vanečková všechny přivítala a seznámila se stručných obsahem celého jednání.

Prostor pro veřejnost:
p. Gronský:
přichází s několika body/návrhy:
-

Parkování vozidel v centru města – P. Gronský konstatuje, že zaparkovat v centru města je
velice náročné, jelikož je velmi málo možností parkování. Na rohu kostela sv. Michala se
značka parkování nachází kus od hranice křižovatky. P. Gronský vznesl dotaz, zda by se tato
značka mohla posunout blíže ke křižovatce, jelikož je před ní prostor pro další dvě
zaparkovaná auta; p. Dostál: prověří se do příštího jednání; pí. Vanečková: existuje možnost
návrhu ulic, ze kterých by se udělaly ulice jednosměrné, aby vzniklo více možností
pro parkování.

-

Kateřínská ulice by měla být obousměrná, dle názoru p. Gronského by toto řešení bylo
výhodnější jak pro obyvatele města, tak i pro integrovaný záchranný systém. Měla by tam
také být možnost „přibrždění“ vozidel; p. Otevřel (MPO): komunikaci nelze zobousměrnit,
jelikož není dostatečně široká; p. Černohouz: v minulosti byly pokusy o umístění příčných
prahů nebo obdobných retardérů na příjezdových komunikacích do centra města, avšak
odbor památkové péče má k tomuto odmítavý postoj.

-

bronzové desky na Horním náměstí – v zimě velmi kloužou a jsou životu nebezpečné;
pí. Vanečková: tato problematika se projednávala na jednání Zastupitelstva města
Olomouce, kde došli k závěru, že by se desky měly zdrsnit.

-

Stromy na Horním náměstí rozhodně ano; KMČ: podporujeme myšlenku zeleného náměstí.

-

Kozí ulička – pokud bude stále otevřená, měly by ji Technické služby uklízet pravidelně,
minimálně jednou za týden; p. Helcel: souhlasí s podnětem, navrhuje také umístit osvětlení,
případně kamery.
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p. Kovernický:
přichází s návrhem řešení bezdomovectví:
-

navrhuje, aby se na okraji města nechala postavit budova, která by sloužila jako dílna, kde by
si lidé bez domova mohli vydělat na stravování a nocleh. Také navrhuje vytvoření tzv. zálohy,
kde by bylo pár stupňů a kde by v případě nouze a minusových teplot mohli přečkat zimu,
například staré železniční vagony, které by byly umístěny na slepých kolejích na nádraží,
a které by sloužily jako ubytování; p. Otevřel (MPO): lidé bez domova nemají zájem o přesun
mimo centrum, protože tam nezískají tolik; pí. Vanečková: Charita poskytuje možnost
noclehu pro lidi bez domova; pí Kalousková (veřejnost): několikrát reaguje, že není pravdivá
informace, že Charita má kapacitu přijmout všechny tyto lidi, jak tvrdí; p. Černohouz:
doporučuje požádat město o vytvoření krizového plánu s konkretizací místa, objektu
a realizace.

-

Hlasování: Požadujeme zpracování krizového plánu pro přežití lidí bez domova
v kalamitních situacích, kteří nedostanou možnost ubytování v zařízení Charity (bezprahové
zařízení):


-

hlasování: všichni pro

Seznámit s tímto hlasováním i ostatní KMČ pro získání jejich podpory.

Pí. Kalousková:
Problematika zvyšování nájmu městských bytů; KMČ: komise nemá kompetence tuto problematiku
řešit, doporučeno řešit s bytovou komisí.

Návrhy na vytvoření jednosměrných ulic:
Komise nenavrhuje žádnou ulici, která by měla být nově jednosměrná.

Emailová schránka komise:
Komise dle rozhodnutí RMO musí užívat oficiální adresu kmc17@olomouc.eu.
p. Černohouz: nastavil v nové schránce nové heslo a sdělil je všem členům přítomným na jednání.
Nepodařilo se mu však nastavit přeposílání zpráv na soukromé emaily členů. Proto předsedkyně
navrhuje požádat věcně příslušného náměstka Hekelu, aby zajistil zaměstnance magistrátu, který by
nastavil všem členům, kteří o to budou mít zájem, přeposílání pošty z oficiální emailové schránky
KMČ na maily soukromé.
Přihlašovací údaje předsedkyně rozešle členům.
V diskuzi zazněl návrh, aby se raději dokumenty k projednání komisí ukládaly přímo na úložiště
dostupné na datovém úložišti města všem členům komise (obdobně to má ZMO a RMO). Takové
řešení by jistě ocenily všechny KMČ. p. Černohouz: Tento návrh byl již před časem součástí návrhů
všech předsedů KMČ na zlepšení, které odešly náměstku Urbáškovi.
Komise žádá o zpřístupnění stávajícího úložiště KMČ, kam by se vkládaly všechny podklady, které se
týkají jednotlivých komisí a kam by měli přístup všichni členové.
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Parky pod Letním kinem – návrhy pojmenování:
Kulturní komise na svém jednání schválila název Rotchepinnův park.
Komise nesouhlasí, navrhuje název „park Pod Dómem“:
-

hlasování: všichni pro

Žádost o lavičku na Žižkově náměstí:
Pí Vanečková: informuje, že žádost byla zařazena do evidence. Komise by uvítala vytvoření
ustáleného jednotného městského mobiliáře, což by mohl dostat za úkol budoucí městský architekt.

Problematika odpadkových košů:
Komise poukazuje na nedostatek odpadkových košů a z toho vyplývající přeplněnost
v problematických ulicích, jako je Riegrova, Barvířská, Uhelná, apod., řešení v rámci návrhu
ustáleného jednotného městského mobiliáře, viz předchozí bod.
Komise navrhuje zajistit kvalitní a pravidelný úklid veřejného prostranství a veřejných komunikací
v centru a zintenzivnit vývoz odpadkových košů.

Setkání jubilantů - KPOZ:
Komise navrhuje termín kolem 10. května a příspěvek 10 000,- Kč na balíčky, použije se z rozpočtu na
velké opravy a nákup služeb,
-

hlasování: všichni pro

Finance, kterými disponuje komise:
Velké opravy a nákup služeb

150 000,- Kč - z rozpočtu odd. KMČ a DP, má k dispozici každá
komise, jedná se o provozní finance

Opravy chodníků (komunikací 300 000,- Kč - z rozpočtu odboru dopravy a územního rozvoje,
ve vlastnictví SMOl)
má k dispozici každá komise, lze použít pouze na opravy
chodníků
Estetizace

8 900 000,- Kč – nově, určeno pro všechny komise na estetizaci
veřejného prostranství, každá komise má garantováno 300 000,Kč

Opravy chodníků (komunikací 2 700 000,- Kč - určeno pro projekty, kde je oprava chodníků
ve vlastnictví SMOl) - „soutěž“
nákladnější. Jednotlivé komise si mohou podat požadavek na
projekt, soupis všech projektů je předán na jednání Rady města,
a ta vybere, do kterých projektů bude částka rozprostřena.
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Opravy chodníků (komunikací ve vlastnictví SMOl) – „soutěž“
-

komise navrhuje dva projekty:
1. Dodláždění chodníku na tř. 17. listopadu
2. Oprava chodníku poloviny ulice Dobrovského – od opravené časti při ulici
Zámečnická po ulici Franklinova

Estetizace veřejného prostranství:
Komise chce do této problematiky zapojit i veřejnost pomocí Facebooku (úkol pro p. Svobodu a
p. Korába).

Komise navrhuje následující projekty na estetizaci:
1. Nasvícení, malba, odstranění fleků na dlažbě v průchodech v ulici Barvířská, Uhelná a Kačení –
spoluúčast komise a veřejnosti (Akce Z) – zveřejnit na Facebooku (p. Svoboda, p. Koráb),
T: do konce týdne.
2. Oprava fasády budovy užívané Výstavištěm Flora Olomouc vedle restaurace Fontána ve
Smetanových sadech.
3. Oprava veřejných toalet v Čechových sadech u dětského hřiště.
4. Osvětlení workoutového hřiště v Čechových sadech.

Závěr:
Komise žádá o zpracování krizového plánu pro přežití lidí bez domova v kalamitních situacích, kteří
nedostanou možnost ubytování v zařízení Charity (bezprahové zařízení) – požadavek zaslat
na magistrát.
Komise žádá o zpřístupnění stávajícího úložiště KMČ, kam by se vkládaly všechny podklady, které se
týkají jednotlivých komisí a kam by měli přístup všichni členové – požadavek zaslat na magistrát.
Komise navrhuje zavést zónu placeného stání na celém území městské části z důvodu ochrany práv
rezidentů.
Divadelní ulice – oprava chodníku po celé délce včetně zcelení zábradlí a opěrné zdi (zrušení
průchodů k budově bývalé Jednoty) - požadavek zaslat na magistrát, odbor dopravy a územního
rozvoje.
Komise navrhuje zajistit kvalitní a pravidelný úklid veřejného prostranství a veřejných komunikací
v centru a zintenzivnit vývoz odpadkových košů.
p. Helcel – schůzka s panem náměstkem Hekelou týkající se vánočních trhů je přesunuta na únor.

Zapsala: Nastoupilová
Schválila: Vanečková
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