
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED 

Zápis č. 08/2020 z jednání dne 5. října 2020 

Přítomni:  Alt, Černohouz, Dostál, Helcel, Kosatík, Krausová, Runták, Svetková, Svoboda, 

Vanečková, Venkrbec 

Omluveni:  Koráb, Kozík 

Hosté:  Kadlec (MPO), Skalický (MPO), Musil (MPO) 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 5. 10. 2020 od 16:30 hodin v suterénu budovy Magistrátu 

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

 

2. HOSTÉ – MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC 

Na komisi byli přizváni hosté, pan Mgr. Skalický – ředitel MPO a pan Mgr. Musil – zástupce ředitele, 

velitel pořádkové a dopravní služby a ostrahy. Předsedkyně hosty přivítala a předala jim slovo. Pan 

ředitel informoval o záměru instalace mobilních kamer v ulici Wurmova a v ulici Barvířská a dále 

o realizaci projektu Asistent prevence kriminality, který naše komise podporuje. Aktivita asistenta 

bude na určeném území v okolí Riegrovy ulice. Popsal a vysvětlil funkci kamerového systému, který 

slouží především jako prevence a důkazní materiál. Dále bylo zodpovězeno několik otázek na téma 

nových obecně závazných vyhlášek a veřejného pořádku. 

 

3. PODNĚTY VEŘEJNOSTI  

P. Novotný - majetkoprávní vztahy na parkovišti ulice Švermova. 

Komise žádá příslušný odbor magistrátu města Olomouce, aby se problematikou parkoviště na ulici 

Švermova zabýval. 

 

P. Jeništa – nepořádek u kontejnerů umístěných u vchodu do Bezručových sadů z Kosinovy ulice, 

nejproblematičtějším je kontejner na oblečení. 

Komise žádá o prověření, v jaké fázi se nachází projekt na realizaci podzemních kontejnerů. 

Případně také o možnost odstranění kontejneru na oblečení. 

 

4. ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA  

Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Olomouce. Směna se týká pozemků nacházejících se při ulici Klusalova a pozemků 

nacházejících se mezi ulicemi Hynaisova a Legionářská. 

Komise se směnou pozemků nesouhlasí, jelikož se jedná o strategicky významné pozemky. 

 

5. ŽÁDOST – ZŠ SOFISA 

Komise obdržela žádost o souhlas s působením ZŠ Sofisa na území městské části Olomouc–střed 

z důvodu jejího zařazení do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. 
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Komise shledala, že není kompetentní k udělení tohoto souhlasu a žádá o vyjádření odboru 

školství. 

 

6. RŮZNÉ  

Komise by se do budoucna ráda zaměřila na opravu chodníku mezi ulicemi Nábřeží Přemyslovců 

a Kosinova. 

 

7. ZÁVĚR – POŽADAVKY A NÁVRHY KOMISE 

- Komise žádá příslušný odbor magistrátu města Olomouce, aby se problematikou parkoviště 

na ulici Švermova zabýval. 

- Komise žádá o prověření, v jaké fázi se nachází projekt na realizaci podzemních kontejnerů 

na ulici Kosinova. Případně také o možnost odstranění kontejneru na oblečení. 

- Žádost o sdělení stanoviska: Komise se směnou pozemků nesouhlasí, jelikož se jedná 

o strategicky významné pozemky. 

- Komise shledala, že není kompetentní k udělení tohoto souhlasu a žádá o vyjádření odboru 

školství. 

 

 

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 2. listopadu 2020 v 16:30 hodin 

v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. 

 

Zpracovala: Krausová     Schválila: Vanečková – předsedkyně komise 

 


