
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED 

Zápis č. 07/2020 z jednání dne 14. září 2020 

Přítomni:  Alt, Černohouz, Dostál, Helcel, Koráb, Kozík, Krausová, Runták, Svetková, Svoboda, 

Vanečková, Venkrbec 

Omluveni:  Kosatík 

Hosté:  Kadlec (MPO), Kutra (veřejnost) 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 14. 9. 2020 od 16:30 hodin v suterénu budovy Magistrátu 

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

 

2. PROBLEMATIKA RIEGROVY ULICE 

První týden v říjnu proběhne plánovaná schůzka s primátorem, Technickými službami a odborem 

městské zeleně a odpadového hospodářství týkající se pořádku a čistoty v centru města, kvůli 

množícím se stížnostem, že úklid není dostatečný. 

Na minulém jednání komise informovala o možnosti zřízení pilotního projektu asistenta prevence 

kriminality: 

- hlasování: všichni pro. 

Komise podporuje pilotní projekt asistenta prevence kriminality pro střed města. 

 

3. PODNĚTY VEŘEJNOSTI – P. ŠŤOTA, STÁNKY NA TRŽNICI 

P. Šťota | stánky na tržnici: 

Na minulém jednání 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 doporučila odstranění stánků – schváleno, půjde na projednání Rady města. 

 

P. Souček | ulice Domovina: 

P. Souček se obrátil na komisi s žádostí o odstranění značky zákazu vjezdu do ulice Domovina, která 

by měla zvýhodňovat místní obyvatele a tím znemožňovat parkování všem občanům. 

Komise doporučuje odstranění značky zákaz vjezdu nejen v ulici Domovina, ale všude, kde je tento 

případ stejný. 

 

P. Langer | parkování Šmeralova 

P. Langer se obrátil na komisi s žádostí o vybudování šikmého stání pro auta na nevyužívaném 

chodníku. 

Komise nesouhlasí s žádostí o vybudování parkování na ulici Šmeralova, chce zachovat stávající 

chodník a pás zeleně. 

 



KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED 

Zápis č. 07/2020 z jednání dne 14. září 2020 

P. Kutra | ulice Palackého 

P. Kutra navštívil komisi kvůli nefunkčním vpustím kanalizace, kdy se po každém dešti  vytvoří na ulici 

Palackého jezera. Před dvěma lety probíhala rekonstrukce ulice, od té doby kanály nefungují.  

Komise doporučuje reklamaci rekonstrukce ulice Palackého. 

 

4. KONTEJNERY DIVADLA TRAMTARIE 

Komise několikrát požadovala odstranění kontejnerů divadla Tramtárie, které se nacházejí kousek od 

bývalého letadla. Nyní jsme byli informováni o novém termínu odstranění do 31. 12. 2020. 

Komise navrhuje provést výstražná opatření, dokud nebudou kontejnery divadla Tramtarie 

odstraněny. 

 

5. ODSTRAŇOVÁNÍ „VRAKŮ“ Z MĚSTA 

Z centra města i z okolních městských částí začali postupně mizet „vraky“ – nepojizdná vozidla.  

Komise doporučuje zřídit kontaktní adresu, kam by občané hlásili další vraky, které je nutné 

odstranit. 

 

6. RŮZNÉ  

Revitalizace ASO parku – Komise doporučuje revitalizaci ASO parku ve spolupráci s Florou. 

Komise navrhuje, aby město projednalo s provozovateli restauračních zařízení v centru 

poskytování WC pro veřejnost a navrhlo jim nějakou kompenzaci. 

Na příští jednání KMČ bude přizván zástupce Městské policie. 

Komise souhlasí se zrušením všech otočných reklamních hodin. 

V rámci dlouhodobé strategie pro budoucí rozvoj parkování v Olomouci pořádá město sérii veřejných 

projednání k návrhové části dokumentu. Bližší informace k nové parkovací politice lze nalézt na 

webových stránkách města, kde občané mohou vyjádřit svůj názor pomocí online dotazníku: 

https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/25663. 

 

7. ZÁVĚR – POŽADAVKY A NÁVRHY KOMISE 

- Komise podporuje pilotní projekt asistenta prevence kriminality pro střed města.  

- Komise doporučuje odstranění značky zákaz vjezdu nejen v ulici Domovina, ale všude, kde je 

tento případ stejný. 

- Komise nesouhlasí s žádostí o vybudování parkování na ulici Šmeralova, chce zachovat stávající 

chodník a pás zeleně. 

- Komise doporučuje reklamaci rekonstrukce ulice Palackého. 

- Komise navrhuje provést výstražná opatření, dokud nebudou kontejnery divadla Tramtarie 

odstraněny. 

https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/25663
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- Komise doporučuje zřídit kontaktní adresu, kam by občané hlásili další vraky, které je nutné 

odstranit. 

- Komise doporučuje revitalizaci ASO parku ve spolupráci s Florou. 

- Komise navrhuje, aby město projednalo s provozovateli restauračních zařízení v centru 

poskytování WC pro veřejnost a navrhlo jim nějakou kompenzaci. 

- Komise souhlasí se zrušením všech otočných reklamních hodin. 

 

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 5. října 2020 v 16:30 hodin 

v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. 

 

Zpracovala: Krausová     Schválila: Vanečková – předsedkyně komise 

 






