
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED 

Zápis č. 05/2020 z jednání dne 13. července 2020 

Přítomni:  Alt, Černohouz, Dostál, Kosatík, Kozík, Krausová, Svetková, Svoboda,  Vanečková, 

Venkrbec 

Omluveni:  Helcel, Koráb, Runták 

Hosté:  Otevřel (MPO) 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 13. 7. 2020 od 16:30 hodin v suterénu budovy Magistrátu 

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

 

2. ELEKTROKOLOBĚŽKY 

Komise obdržela vyjádření k problematice elektrokoloběžek, z něhož vyplynulo, že jejich provoz 

jednoznačně stanovuje zákon o provozu na komunikacích, takže jakékoli další zákazy jsou 

nadbytečné. 

Komise žádá, aby město vytipovalo více míst pro parkování elektrokoloběžek a zajistilo více 

stojanů na kola. 

 

3. PODNĚTY VEŘEJNOSTI 

Komise obdržela podnět - stížnost, týkající se přechodu pro chodce u tramvajové zastávky Tržnice. Je 

tam cyklopruh, který není dobře označený. Chodci tak využívají jeho část a tím jej zužují, čímž 

ohrožují nejen sami sebe, ale také cyklisty.  

Komise žádá o vyřešení této situace tak, aby přechod nebyl nebezpečný. 

 

4. ČIŠTĚNÍ ULIC 

Komise žádá o využití čištění parním strojem ve všech ulicích směřujících do centra, zvláště pak 

ulice Riegrova, Barvířská a Uhelná. 

 

5. PROBLEMATIKA ŠVERMOVY ULICE  

Komise žádá o vyjádření Magistrátu města Olomouce ve věci 4 parkovacích míst na pozemku v ulici 

Švermova vyhrazených pro firmu ALKA Olomouc v.o.s. „ v likvidaci“. Tuto záležitost jsme řešili již 

před rokem a rádi bychom věděli, jak se tato záležitost vyřešila.  

 

6. ESTETIZACE 

Komise obdržela odhad cen čištění graffiti na hradbách v Bezručových sadech. Z důvodu omezeného 

rozpočtu nelze čištění letos provést.  

Komise žádá o převod celé částky na estetizaci, tj. 90 000,- Kč do příštího roku, pokud lze. Pokud 

nelze, chtěli bychom udělat přístup z chodníku ke krytu civilní obrany, který se nachází 

v Bezručových sadech, aby se, v případě konání akcí, nešlapalo po trávě. 
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7. OPRAVY KOMUNIKACÍ 

Chystá se oprava ulice Husova, kterou komise doporučila k realizaci.  

 

8. ZASTÁVKY A PŘÍSTŘEŠKY MHD 

Komise obdržela žádost o návrhy a požadavky rekonstrukcí či zastřešení zastávek a přístřešků MHD. 

Komise navrhuje zastřešit následující zastávky: Žižkovo nám., nám. Republiky, Legionářská (směr 

Lazecká), U Koruny, Nádraží město, nám. Hrdinů (u Vědecké knihovny). 

  

9. PROBLEMATIKA BEZDOMOVECTVÍ A NEPOKOJE V RIEGROVĚ ULICI 

Opět proběhlo zasedání týkající se problematiky bezdomovectví. Z jednání vyplynulo, že se usiluje o 

přestěhování Charity z centra města. Projednával se také koncept tzv. „Mokré zóny“, který od jara 

tohoto roku zkouší v Brně. Koncept je založen na přístupu k alkoholu pro bezdomovce – jsou tak pod 

kontrolou a je zmapován jejich pohyb. 

Na konci července proběhne schůzka týkající se nepokojů v Riegrově ulici. 

Komise opětovně apeluje na Radu města Olomouce, aby se začala zabývat problematikou Riegrovy 

ulice v souvislosti s ubytovnami, které se v ulici nachází.  

 

10. ZÁVĚR – POŽADAVKY A NÁVRHY KOMISE 

- Komise žádá, aby město vytipovalo více míst pro parkování elektrokoloběžek a zajistilo více 

stojanů na kola. 

- Komise žádá o vyřešení situace u zastávky Tržnice tak, aby přechod nebyl nebezpečný. 

- Komise žádá o využití čištění parním strojem ve všech ulicích směřujících do centra, zvláště pak 

ulice Riegrova, Barvířská a Uhelná. 

- Komise žádá o vyjádření Magistrátu města Olomouce ve věci parkovacích míst na pozemku v ulici 

Švermova. 

- Komise žádá o převod celé částky na estetizaci, tj. 90 000,- Kč do příštího roku, pokud lze. Pokud 

nelze, chtěli bychom udělat přístup z chodníku ke krytu civilní obrany, aby se, v případě konání 

akcí, nešlapalo po trávě. 

- Komise opětovně apeluje na Radu města Olomouce, aby se začala zabývat problematikou 

Riegrovy ulice v souvislosti s ubytovnami, které se v ulici nachází. 
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Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 3. srpna 2020 v 16:30 hodin 

v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. 

Další jednání je z důvodu konání Zastupitelstva města Olomouce přesunuto na 14. září 2020. 

 

Zpracovala: Krausová     Schválila: Vanečková – předsedkyně komise 


