
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED

Zápis č. 06/2020 z jednání dne 3. srpna 2020

Přítomni: Alt, Černohouz, Dostál, Helcel, Koráb, Kozík, Krausová, Svetková, Vanečková, 

Venkrbec

Omluveni: Kosatík, Runták, Svoboda

Hosté: Kadlec (MPO), Šťota (veřejnost)

1. ZAHÁJENÍ

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 3. 8. 2020 od 16:30 hodin v suterénu budovy Magistrátu 

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

2. ESTETIZACE

Komise obdržela novou cenovou nabídku od Technických služeb města Olomouce na odstranění 

graffiti v Bezručových sadech v ceně 74 000,- Kč za parní čištění.

Komise souhlasí s využitím částky z estetizace na odstranění graffiti v Bezručových sadech.

3. PODNĚTY VEŘEJNOSTI

Komise obdržela žádost o přemístění odpadkového koše umístěného v Ostružnické ulici vedle 

předzahrádky Café Lafée z důvodu zápachu.

Komise žádá o přemístění odpadkového koše v Ostružnické ulici vedle Café Lafée na jiné, vhodnější 

místo.

Komisi navštívil p. Šťota se stížností na stánky na Tržnici, které jsou ve velmi špatném stavu a 

nebezpečné. V jednom stánku je provozovna kebabu, druhý je vyklizený. Okolí stánků je nevzhledné a 

špinavé.

Komise doporučuje odstranění stánků na Tržnici (viz obrazová příloha).

Komise obdržela žádost o zřízení odpočinkové zóny na pravém boku radnice po odstranění lešení a 

zrušení několika stávajících parkovacích míst.

Komise podporuje vznik odpočinkové zóny vedle radnice a zrušení parkovacích míst.

4. PROBLEMATIKA RIEGROVY ULICE

Na konci července proběhla schůzka týkající se nepokojů v Riegrově ulici. Ze schůzky vyplynulo, že 

bezdoplatková zóna by v tomto případě nebyla řešením. Odbor sociálních věcí Magistrátu města 

Olomouce bude žádat o asistenta z tohoto prostředí v rámci prevence kriminality. Dále budou 

instalovány 2 kamery v Barvířské ulici a domlouvá se jednání s provozovatelem problematické 

ubytovny.

5. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KMČ

Komise obdržela z odboru majetkoprávního žádost o sdělení stanoviska k prodeji části pozemku na 

ulici Švédská za účelem vybudování základu pod vstupní schod do budovy.
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Komise souhlasí s prodejem části pozemku v ulici Švédská.

6. RUŠENÍ KLIDU O VÍKENDECH

Komise obdržela dotaz od jiných komisí městských částí, týkající se rušení klidu o víkendech a 

svátcích. Jedná se zejména o sečení trávy, řezání dřeva apod. 

Naše komise podobné stížnosti neobdržela.

7. PROSTOR KOLEM BÝVALÉHO LETADLA

Tramvaje byly odstraněny, avšak nevzhledné kontejnery stojí dál.

Komise apeluje na odstranění kontejnerů divadla Tramtarie.

Komise žádá o sdělení města, jaké jsou plány s pozemky mezi bývalým letadlem, malou hokejovou 

halou, Billou a bazénem, jaký je záměr a časový horizont. V případě delšího trvání by komise ráda 

zrealizovala na tomto místě sportoviště (např. plážový volejbal).

8. ZÁVĚR – POŽADAVKY A NÁVRHY KOMISE

- Komise souhlasí s využitím částky z estetizace na odstranění graffiti v Bezručových sadech.

- Komise žádá o přemístění odpadkového koše v Ostružnické ulici vedle Café Lafée na jiné, 

vhodnější místo.

- Komise doporučuje odstranění stánků na Tržnici (viz obrazová příloha).

- Komise podporuje vznik odpočinkové zóny vedle radnice a zrušení parkovacích míst.

- Komise souhlasí s prodejem části pozemku v ulici Švédská.

- Komise apeluje na odstranění kontejnerů divadla Tramtarie.

- Komise žádá o sdělení města, jaké jsou plány s pozemky mezi bývalým letadlem, malou 

hokejovou halou, Billou a bazénem, jaký je záměr a časový horizont. V případě delšího trvání 

by komise ráda zrealizovala na tomto místě sportoviště (např. plážový volejbal).

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 14. září 2020 v 16:30 hodin 

v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10.

Zpracovala: Krausová Schválila: Vanečková – předsedkyně komise
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Příloha: Fotodokumentace stánků na Tržnici
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