KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC - STŘED
Zápis č. 02/2020 z jednání dne 3. února 2020
Přítomni:

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

Omluveni:

Dostál

Hosté:

Otevřel (MPO), Zívala (TSMO)

1. ZAHÁJENÍ
Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 3. 2. 2020 od 16:30 hodin v suterénu budovy magistrátu
na ulici Hynaisova 10. Předsedkyně přivítala všechny přítomné a předala slovo panu Zívalovi
z Technických služeb města Olomouce.

2. PRÁCE TSMO, A.S.
Pan Zívala pracuje v Technických službách města Olomouce jako vedoucí provozovny místní
komunikace, čištění a zimní údržba. Představil práci Technických služeb a nastínil četnost úklidu
v centru města včetně typů jednotlivých čištění. Probíhá zde blokové čištění, strojní čištění, ruční
čištění, výsyp odpadkových košů (několikrát denně), kropení v letních měsících.
Úklid centra o víkendu – intenzita stejná jako v pracovní dny, ale služba „počišťovačů“ končí ještě
později.
Úspory ze zimního období se převádějí na opravy chodníků.
Koše na psí exkrementy – v celém městě je 1050 odpadkových košů a 150 z nich je určeno pro psí
exkrementy. Tyto koše obsahují i sáčky, které se doplňují 2x – 3x týdně a jejich spotřeba je až
120 000 ks za měsíc. Komise navrhuje, aby se problematikou vysoké spotřeby sáčků na psí
exkrementy někdo zabýval. Mělo by se podchytit, aby si lidé nebrali sáčků více než je potřeba.
Na otázku, zda je potřeba obnovit sběrné soboty v centru města, pan Zívala odpověděl, že nikoliv,
jelikož se velké předměty nacházejí vyhozené jen zcela výjimečně.
Odstranění tzv. olomouckého ledovce (zbytky ledu z kluziště) zajistil a uhradil pořadatel Vánočních
trhů.
Komise navrhuje, aby v případě konání akce v centru města pořadatel uhradil náklady spojené
s úklidem.

3. ESTETIZACE
Obnova zeleně na křižovatce ulic Legionářské a Studentské, před Teplotechnou. Keře jsou značně
prořídlé a navíc brání úplnému výhledu do křižovatky. Vysoké keře nahradit nižší výsadbou tak, jak
je tomu na protější straně přechodu.
Po dokončení oprav kostela sv. Mořice nahradit oplocení kolem lípy vhodnějším výtvorem,
odpovídajícím charakteru památky. Na stávající oplocení upevňují cyklisté jízdní kola. Stojany
u Galerie Moritz nejsou využívány, protože jsou dosti daleko. Bylo by žádoucí osadit stojany na kola
v blízkosti kostela a při výrobě uplatnit shodný charakter s oplocením lípy. Před několika léty se
z prostředků komise pořídily plůtky a stojany u Dominikánského kostela.

Finální návrhy komise (fotodokumentace přílohou):
□

Úprava okolí kolem kontejnerů na Tržnici (ulice Kateřínská).

□

Zadláždění prostoru mezi parkovištěm u Billy a bývalým letadlem.

□

Náhrada zeleně u Teplotechny (ulice Studentská X Legionářská).

□

Navýšení počtu stojanů na kola u kostela sv. Mořice.

□

Čištění hradeb od grafitů v Bezručových sadech.

4. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KMČ – ULICE DOMOVINA
Komise nesouhlasí s prodejem pozemku v ulici Domovina – nabízený pozemek má nižší kvalitu,
hodnotu a význam než pozemek požadovaný. Také nechceme podporovat praxi žadatelů, kdy
nejprve pozemek oplotí a až dodatečně žádají o odkup.

5. PROSTORY VEDLE BÝVALÉHO LETADLA
Komise v zápise z minulého jednání žádala o informaci ke smlouvě týkající se umístění kontejnerů
divadla Tramtárie.
Komise opětovně nesouhlasí s umístěním kontejnerů divadla Tramtárie a nesouhlasí s podpisem
nájemní smlouvy.
Podporujeme odstranění kontejnerů, případně vymístění na méně viditelné stanoviště směrem
k zimnímu stadionu a malé hokejové hale.
Komise požaduje úklid a kultivaci celého veřejného prostranství a parkoviště před Slovanským
domem a podporuje odstranění veškerých billboardů (celkem 4 ks) v tomto okolí, jelikož narušují
pohled na průčelí Slovanského domu a na budovu Husova sboru.

6. ÚČAST PŘEDSEDKYNĚ NA JEDNÁNÍ RMO
Předsedkyně komise byla přizvána k účasti na následujícím jednání Rady města Olomouce.
Témata k projednání:
□

Plány s plochou mezi plaveckým stadionem, malou hokejovou halou a tramvajemi.

□

Plány s plochou na Tržnici.

□

Vánoční trhy.

□

Intenzita úklidu centra města o víkendu + nákup parního stroje.

□

Přehodnocení zimní údržby.

□

Koncept předzahrádek.

□

Stav Terezské brány.

□

Stav schodišť do Bezručových sadů.

□

Stav Horního náměstí.

□

Parkování v centru.

□

Bezdoplatková zóna Riegrova.

7. BEZDOPLATKOVÁ ZÓNA
Komise hlasovala, zda má zájem o realizaci bezdoplatkové zóny v ulici Riegrova.
Hlasování:

PRO:

9

PROTI: 3
NEPŘÍTOMEN: 1
Komise souhlasí s realizací bezdoplatkové zóny v ulici Riegrova.

8. ZÁVĚR – POŽADAVKY A NÁVRHY KOMISE
-

Komise navrhuje, aby se problematikou vysoké spotřeby sáčků na psí exkrementy někdo zabýval.

-

Komise navrhuje, aby v případě konání akce v centru města pořadatel uhradil náklady spojené
s úklidem.

-

Komise nesouhlasí s prodejem pozemku v ulici Domovina – nabízený pozemek má nižší kvalitu,
hodnotu a význam než pozemek požadovaný. Také nechceme podporovat praxi žadatelů, kdy
nejprve pozemek oplotí a až dodatečně žádají o odkup.

-

Komise opětovně nesouhlasí s umístěním kontejnerů divadla Tramtárie a nesouhlasí s podpisem
nájemní smlouvy.

-

Komise požaduje úklid a kultivaci celého veřejného prostranství a parkoviště před Slovanským
domem a podporuje odstranění veškerých billboardů (celkem 4 ks) v tomto okolí, jelikož narušují
pohled na průčelí Slovanského domu a na budovu Husova sboru.

-

Komise souhlasí s realizací bezdoplatkové zóny v ulici Riegrova.

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 2. března 2020 v 16:30 hodin
v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10.

Zapsala: Krausová

Schválila: Vanečková – předsedkyně komise

Příloha – Fotodokumentace k estetizaci
1. Kontejnery na Tržnici

2. Prostor u Billy k zadláždění

3. Zeleň u Teplotechny

4. Stojany na kola u Mořice

5. Náměstíčko – Šemberova X Křivá

