KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC - STŘED
Zápis č. 11/2019 z jednání dne 6. listopadu 2019
Přítomni:

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

Omluveni:

-

Hosté:

Loyka (OŽP), Čížek (OŽP), Škraňka (OŽP), Fuglíčková (VFO), Svačinka (VFO), Otevřel
(MPO)

1. ZAHÁJENÍ
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 6. 11. 2019 od 16:30 hodin v suterénu budovy magistrátu
na ulici Hynaisova 10. Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.

2. KÁCENÍ DŘEVIN – PREZENTACE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Předsedkyně přivítala přítomné hosty z odboru životního prostředí – vedoucího odboru
RNDr. Loyku, CSc., vedoucího oddělení péče o krajinu a zemědělství Ing. Čížka, a odborného referenta
Ing. Škraňku, a předala jim slovo. Hosté si připravili krátkou odbornou prezentaci týkající se kácení
dřevin mimo les. Zmínili mimo jiné i náhradní výsadbu. Ta se provádí primárně tam, kde se kácelo.
Může se stát, že na původním místě nelze výsadbu uskutečnit, většinou kvůli inženýrským sítím, pak
je výsadba provedena jinde na území města.
Měl by vyjít manuál - pravidla pro žadatele, kteří chtějí na území města kácet:
Komise podporuje vytvoření pravidel pro kácení stromů na území města → projedná se
v zastupitelských klubech.

3. VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, A.S.
Předsedkyně přivítala přítomné hosty z Výstaviště Flora Olomouc, a.s. – ředitelku Ing. Fuglíčkovou a
technického náměstka Ing. Svačinku. Hosté představili činnost výstaviště, olomoucké parky a
Rozárium.
Prostor pro dotazy:
-

p. Černohouz se zmínil, že byl na projednávání studie, týkající se výstavby pavilonu A a údržby
okolní zeleně. Jak projekt pokračuje? Studie byla zpracována před 2 lety a schválena Radou
města Olomouce. Nyní je brána jako základní dokument, ze kterého se vychází. V současnosti
probíhá revitalizace kolem Oranžérie až k jezírku. Očekává se také rekonstrukce zázemí
Palmového skleníku, na kterou se společnost snaží získat dotaci. Rekonstrukce by se měla
týkat akvária, terária, toalet a vyhlídkové terasy pro návštěvníky.

-

p. Runták – jak je vyřešena oprava bazénků v Rozáriu? Bazénky jsou opraveny, ale voda z nich
stále ještě mírně uniká, což se bude pravděpodobně řešit další reklamací.

Hosté dále informovali, že probíhají diskuze týkající se cyklodopravy v parcích, kde se mimo jiné řeší
vyhrazené pruhy pro cyklisty, nájezdy a výjezdy a celková bezpečnost chodců a cyklistů v městských
parcích.
Dalším diskutovaným problémem je čistota jezírka ve Smetanových sadech. Postup čištění se stále
vylepšuje, ale je to velmi problematické. Jezírko se v letních měsících přehřívá a zásadní je i
znečišťování krmivem, které tam lidé házejí.

4. PROBLEMATIKA KAČENÍ ULICE
V současné době není možné dělat něco s veřejným osvětlením, řeší se projektová dokumentace.
Komise zprostředkuje kontakt majitelů nemovitostí s p. Nezhybou z odboru dopravy a územního
rozvoje.

5. RŮZNÉ
Komise žádá o využití zbytku provozních prostředků na zajištění zemního osvětlení v Barvířské ulici
(stejně jako je v Uhelné ulici).
Komise souhlasí s cenovou kalkulací 84 361,- Kč na instalaci pítka u dětského hřiště ve Smetanových
sadech včetně přípojky pitné vody.
Kamerový systém u Terezské brány a v ulici Javoříčská je naprojektován.

6. ZÁVĚR – POŽADAVKY KOMISE
Komise podporuje vytvoření pravidel pro kácení stromů na území města → projedná se
v zastupitelských klubech.
Komise žádá o využití zbytku provozních prostředků na zajištění zemního osvětlení v Barvířské ulici
(stejně jako je v Uhelné ulici).

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 2. prosince 2019, určeno pouze
pro členy komise. Jednání pro veřejnost se uskuteční 6. ledna 2020 v 16:30 hodin v suterénu budovy
magistrátu na ulici Hynaisova 10.

Zapsala: Krausová
Schválila: předsedkyně komise Vanečková

