
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC - STŘED 

Zápis č. 8/2019 z jednání dne 5. srpna 2019 

Přítomni:  Alt, Černohouz, Helcel, Kosatík, Kozík, Krausová, Runták, Svetková, Vanečková 

Omluveni:  Dostál, Koráb, Svoboda, Venkrbec 

Hosté:   Otevřel (MPO) 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 5.8.2019 od 16:30 hodin v suterénu budovy magistrátu 

na ulici Hynaisova 10. Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.  

 

2. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KMČ – DAROVÁNÍ ČÁSTI POZEMKU BEZRUČOVA ULICE 

Předmětná část pozemku se nachází při ulici Bezručova a je v majetku statutárního města Olomouce. 

Olomoucký kraj žádá o uzavření budoucí darovací smlouvy k předmětné části pozemku za účelem 

investiční akce „Vědecká knihovna v Olomouci – stavební úpravy objektu Červeného kostela“, kterou 

bude předmětná část pozemku dotčena. Jedná se o umístění betonové lavičky. 

Vyjádření komise: 

Komise darování pozemku nepodpoří, dokud nebude hotová studie o rekonstrukci tř. Svobody, 

která s částí pozemku bezprostředně souvisí. Do té doby komise doporučuje udržovat na pozemku 

zeleň. V případě umístění lavičky, měla by být umístěna na travnaté ploše, ne na vydlážděné.  

 

3. PODNĚT OD VEŘEJNOSTI – PÍ. ŠEVČÍKOVÁ 

Komise obdržela email od pí. Ševčíkové, která se účastnila červencového jednání. Navrhuje, aby se 

z finančních prostředků komise zřídilo pítko u dětského hřiště při mateřské škole v Michalském 

výpadě. 

Dále přiložila dopis, který obdržel i primátor statutárního města Olomouce. V něm se mimo jiné 

zmínila o následujícím: 

□ Náhradní výsadba stromů za již pokácené: Komise podporuje realizaci náhradní výsadby 

v místě, kde se kácí (pokud se vykácí stromy v MČ Olomouc – střed, měly by být znovu 

vysazeny na území MČ Olomouc - střed). 

□ Kropící vozy: Komise žádá o vysvětlení z jakého důvodu se kropí cesty a chodníky a ne 

zeleň. 

□ Špinavé centrum města: Komise chce na příští jednání pozvat někoho z Technických služeb 

města Olomouce k diskuzi o této problematice. 

□ Rušení nočního klidu: Komise apeluje na to, aby město dohlíželo na dodržování nočního klidu 

a pokutovalo podniky, které nedodrží svou otvírací dobu. 

 



4. SPOKOJENÁ OLOMOUC – VYJÁDŘENÍ ODBORU STRATEGIE A ŘÍZENÍ 

Ing. Luňáček z odboru strategie a řízení zaslal komisi vyjádření k požadavkům uvedeným v červnovém 

zápise.  

Komise žádá odbor strategie a řízení o podrobnější vyjádření nejen k textu uvedenému v zápise, ale 

i k dalším návrhům. 

 

5. OPRAVA CHODNÍKU NA TŘ. 17. LISTOPADU 

Již hotová objednávka, bude realizováno. 

 

6. ESTETIZACE 

Komise žádá o využití zbývajících 140 000,- Kč z provozního prvku komise na zhotovení pítek  a 

stínících prvků na dětském hřišti u mateřské školy v Bezručových sadech na dětském hřišti ve 

Smetanových sadech. 

 

7. RŮZNÉ 

Komise žádá podrobné vysvětlení k zakázce s květinovými pyramidami. 

Dne 7.8.2019 proběhne jednání pracovního výboru, kde se bude mj. řešit přístup pro cyklisty ve 

Smetanových sadech. Komise žádá o zaslání zápisu z tohoto jednání. 

Komise žádá Magistrát města Olomouce o prověření, zda mají bannery, umístěné na historických 

budovách v centru města, povolení k tomuto umístění. 

Na příští jednání komise pozve zástupce Technických služeb města Olomouce a ředitelku Flory 

Olomouc. 

POZOR! Říjnové jednání komise městské části Olomouc – střed se bude konat v 16:30 hodin 

v prostorách restaurace Fontána ve Smetanových sadech, poté v 17:00 hodin přesun na jednání 

týkající se zeleně na Horním náměstí do Oranžerie. 

 

8. ZÁVĚR 

Komise žádá o vysvětlení z jakého důvodu se kropí cesty a chodníky a ne zeleň. 

Komise žádá odbor strategie a řízení o podrobnější vyjádření nejen k textu uvedenému v zápise, ale 

i k dalším návrhům. 

Komise žádá o využití zbývajících 140 000,- Kč z provozního prvku komise na zhotovení pítek  a 

stínících prvků na dětském hřišti u mateřské školy v Bezručových sadech na dětském hřišti ve 

Smetanových sadech. 

Komise žádá podrobné vysvětlení k zakázce s květinovými pyramidami. 

Komise žádá Magistrát města Olomouce o prověření, zda mají bannery, umístěné na historických 

budovách v centru města, povolení k tomuto umístění. 



Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 2. září 2019 v 16:30 hodin 

v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. 

 

Zapsala: Nastoupilová      Schválila: předsedkyně Vanečková 

 

 

 

 

 


