KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC - STŘED
Zápis č. 9/2019 z jednání dne 2. září 2019
Přítomni:

Alt, Dostál, Černohouz, Helcel, Koráb, Kozík, Krausová, Runták, Svetková, Svoboda,
Vanečková, Venkrbec

Omluveni:

Kosatík

Hosté:

Ambrozek (PČR), Otevřel (MPO), Kadlec (MPO), Gronský (veřejnost), Čermáková
(veřejnost), Garzinová (veřejnost)

1. ZAHÁJENÍ
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 2.9.2019 od 16:30 hodin v suterénu budovy magistrátu
na ulici Hynaisova 10. Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.

2. PROSTOR PRO VEŘEJNOST
Rušení nočního klidu Javoříčská a Havlíčkova ulice – pí. Čermáková, pí. Garzinová
-

Obyvatelé ulic Javoříčská a Havlíčkova podali stížnost na rušení nočního klidu. Problém se
týká nejen bezdomovců, ale také podnapilé mládeže. V nočních a ranních hodinách zde
pravidelně dochází k ničení majetku a znečišťování okolí.

-

Pí. Čermáková dále požádala, zda by bylo možné postavit hlídku Městské policie
k soukromé škole na Horním náměstí, aby dohlížela na bezpečnost dětí, které jdou ráno
do školy.

P. Gronský – podněty k řešení
-

P. Gronský poukázal na problematiku bezdomovců na Dolním náměstí, nepořádku před
restauračními provozovnami na území města a požádal o navýšení počtu parkovacích
míst na Dolním náměstí a před kostelem sv. Michala.

Návrh komise k projednání (bude zasláno komisi pro prevenci kriminality a bezpečnost,
přestupkové oddělení Magistrátu města Olomouce a panu primátorovi):


Zatraktivnění práce u Městské policie formou odměn.



Progresivní sazebník pokut u opakovaných přestupků.



Navýšení nočních hlídek MPO na úkor denních hlídek.

Podnět komise pro ředitele Městské policie:


Komise žádá o instalaci kamery do ulice Havlíčkova.

3. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KMČ – POZEMKY PŘI UL. WITTGENSTEINOVA
Olomoucký kraj požádal o vzájemné darování části pozemků, které byly dotčeny stavbou „Křižovatka
Šantovka – Wittgensteinova“. Na předmětných částech se nachází komunikace, chodníky, středový
ostrůvek křižovatky, silniční ostrůvek, dopravní značení, veřejné osvětlení a travnaté pásy.
Vyjádření komise – komise souhlasí.

4. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KMČ – POZEMKY PŘI ULICI U HUSOVA SBORU
Zemský archiv v Opavě požádal za účelem narovnání majetkoprávních vztahů o směnu pozemků.
Předmětné pozemky ve vlastnictví SMOl se nachází při ulici U Husova sboru.
Vyjádření komise – komise souhlasí v rozsahu pozemku pod budovou a pozemek pod komunikací
doporučuje ponechat ve stávajícím režimu.

5. PODNĚT OD VEŘEJNOSTI – P. KUČERKA – ODPADKOVÝ KOŠ UL. KOŽELUŽSKÁ
Komise obdržela žádost od p. Kučerky, týkající se přemístění odpadkového koše, který se nachází
v ulici Koželužská. U koše se schází nepřizpůsobiví občané a brání bezpečnému projití do okolních
domů.
Komise žádá Technické služby Olomouc o přesun odpadkového koše.

6. KÁCENÍ STROMŮ – ULICE KŘIVÁ
Komise byla oddělením městské zeleně informována o pokácení stromů v ulici Křivá. Ke kácení dřevin
přistoupili z důvodu zajištění provozní bezpečnosti. Komise nebyla dopředu informována, jelikož se
jednalo o havarijní stav. Předsedkyně komise důvod kácení ověřovala a opravdu byly obě dřeviny
pokáceny oprávněně.
Komise požaduje náhradní výsadbu v blízkosti místa a současně žádá o informaci k projektové
dokumentaci náměstí Křivá X Šemberova.

7. ESTETIZACE
Komise na minulém jednání žádala o využití zbývajících peněz z rozpočtu na zhotovení pítek
v parcích. Na základě žádosti komise obdržela oznámení, že parky jsou ve správě Výstaviště Flora
Olomouc, a.s. Pítko v Bezručových sadech již společnost vyřizuje ze svého rozpočtu oprav. Co se týče
pítka ve Smetanových sadech, VFO, a.s. vytipuje možné lokality jeho umístění a zašle komisi nacenění
stejného pítka, jako je v Bezručových sadech. Po odsouhlasení komise bude požádán odbor
památkové péče a v případě všech kladných stanovisek se vše zrealizuje.

8. REKONSTRUKCE ULICE 8. KVĚTNA
Komise hlasovala o požadavku na pozastavení přípravy rekonstrukce ulice 8. května a následné
realizaci výběrového řízení na novou projektovou dokumentaci.
Hlasování:

PRO:

4

PROTI: 4

9. RŮZNÉ
Komise žádá o ověření povolení předzahrádky v Tylově ulici – provozovna Vagon.
30.9.2019 v 16:00 hodin proběhne ve velkém zasedacím sále v budově magistrátu na ulici Hynaisova
setkání KMČ 17 a KMČ 18 s Radou města Olomouce.
Komise apeluje na Radu města, aby dodržela svůj slib a rozdělovala peníze na opravu chodníků
podle reálných potřeb jednotlivých komisí. Městská část Olomouc – střed je jednou z turisty
nejnavštěvovanějších částí a proto by do rozpočtu komise mělo být umístěno více finančních
prostředků na údržbu chodníků, jelikož tyto chodníky jsou nejvíce na očích.
Komise žádá o stanovení kontaktní osoby, se kterou bude možno jednat ve věcech týkajících se
vánočních trhů v centru Olomouce.
POZOR! Příští 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.

10. ZÁVĚR – POŽADAVKY KOMISE
Návrh komise k projednání (bude zasláno komisi pro prevenci kriminality a bezpečnost, přestupkové
oddělení Magistrátu města Olomouce a panu primátorovi):


Zatraktivnění práce u Městské policie formou odměn.



Progresivní sazebník pokut u opakovaných přestupků.



Navýšení nočních hlídek MPO na úkor denních hlídek.

Podnět komise pro ředitele Městské policie:


Komise žádá o instalaci kamery do ulice Havlíčkova.

Komise žádá Technické služby Olomouc o přesun odpadkového koše.
Komise požaduje náhradní výsadbu v blízkosti místa a současně žádá o informaci k projektové
dokumentaci náměstí Křivá X Šemberova.
Komise žádá o ověření povolení předzahrádky v Tylově ulici – provozovna Vagon.
Komise apeluje na Radu města, aby dodržela svůj slib a rozdělovala peníze na opravu chodníků podle
reálných potřeb jednotlivých komisí. Městská část Olomouc – střed je jednou z turisty
nejnavštěvovanějších částí a proto by do rozpočtu komise mělo být umístěno více finančních
prostředků na údržbu chodníků, jelikož tyto chodníky jsou nejvíce na očích.

Komise žádá o stanovení kontaktní osoby, se kterou bude možno jednat ve věcech týkajících se
vánočních trhů v centru Olomouce.

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 7. října 2019 v 16:30 hodin
v prostorách restaurace Fontána ve Smetanových sadech.

Zapsala: Nastoupilová

Schválila: předsedkyně Vanečková

