
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED 

Zápis č. 09/2020 z jednání dne 16. prosince 2020 

Přítomni:  Alt, Dostál, Helcel, Koráb, Kosatík, Kozík, Krausová, Svetková, Svoboda, Vanečková, 

Venkrbec 

Omluveni:  Černohouz, Runták 

Hosté:  Kadlec (MPO) 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 16. 12. 2020 od 16:30 hodin v suterénu budovy 

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

 

2. ESTETIZACE 

Bylo provedeno čištění hradeb v Bezručových sadech a oprava třídy 17. listopadu. V příštím roce 

komise plánuje sjednocení vizuálního stylu značení ulic. 

 

3. PODNĚTY VEŘEJNOSTI  

Pí. Komárková – výsadba stromů na tř. 17. listopadu. 

Řeší odbor městské zeleně a odpadového hospodářství v rámci svých kompetencí. 

P. Oudes – požadavek na změnu trvalého značení na ulici Vodární. 

Komise podporuje změnu trvalého značení na ulici Vodární za účelem zabránění 

nekontrolovatelnému parkování vozidel. 

P. Dušek – řešení problému poškozeného travnatého pásu na Žižkové náměstí u mateřské školy 

a budovy Policie ČR. Pozemek je pravidelně poškozován díky vozidlu, které zajišťuje dodávání obědů 

do MŠ. 

Komise žádá o prověření, zda je na místě před MŠ na Žižkově náměstí potřeba parkovacího stání 

např. za použití zatravňovacích dlaždic, aby byl zachován travnatý pás. Pokud ano, žádá komise o 

jeho zřízení. 

P. Dušek – žádost o zrušení neexistujícího přejezdu pro cyklisty u mostu přes Mlýnský potok mezi 

sokolovnou a Šantovkou. 

Komise souhlasí se zrušením přejezdu pro cyklisty na tř. 17. listopadu mezi sokolovou a Šantovkou. 

Pí. Soukupová (Bezbariérová Olomouc) – žádost o odstranění bariér v Divadelní ulici a oprava 

chodníku na ulici Kosinova. 

Komise doporučuje prověřit, zda ulice Divadelní a Kosinova splňují parametry vyhlášky 

o bezbariérovém užívání. Na ulici Kosinova doporučuje komise zřízení bezbariérové úpravy 

chodníku. 

Pí. Živělová – požadavek na úpravu zeleně a příjezdové cesty na Šmeralově ulici. 

Komise doporučuje zažádat o zmíněné úpravy až po dokončení stavby, která v blízkosti ulice 

probíhá. 
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4. ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA  

Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věcí ve vlastnictví statutárního města 

Olomouce. Předmětná část pozemku se nachází při ulici Dobrovského, před domem č.p. 926. Nájem 

je žádán za účelem umístění vyhrazeného parkování. 

Komise s nájmem nesouhlasí. 

 

5. SOUPIS NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU NA ÚZEMÍ MČ 

Náměstkyně Kolářová se na naši komisi obrátila z žádostí o zaslání soupisu nepotřebných sušáků, 

klepačů a kontejnerových stání, které se nacházejí na území naší městské části.  

Komise na svém území nemá žádný nepotřebný majetek, který by se měl odstranit. 

 

6. RŮZNÉ  

Komise bude v roce 2021 zasedat standardně každé první pondělí v měsíci. Příští jednání by mělo 

tedy proběhnout 4. 1. 2021. 

Otočné hodiny v centru města jsou odstraněny. 

WC pro veřejnost je umístěno pouze na ulici Pavelčákova. Soukromí provozovatelé restauračních 

zařízení si sami regulují přístupnost WC ve svých zařízeních. 

Na příští jednání je pozvaná pí. architektka Křenková. Představí nám řešení prostoru před 

McDonaldem a předzahrádky. 

 

7. ZÁVĚR – POŽADAVKY A NÁVRHY KOMISE 

- Komise podporuje změnu trvalého značení na ulici Vodární za účelem zabránění 

nekontrolovatelnému parkování vozidel. 

- Komise žádá o prověření, zda je na místě před MŠ na Žižkově náměstí potřeba parkovacího 

stání. Pokud ano, žádá komise o jeho zřízení, za pomocí zatravňovacích dlaždic, aby 

nedocházelo  k ničení  travnatého pásu. 

- Komise souhlasí se zrušením přejezdu pro cyklisty na tř. 17. listopadu mezi sokolovou 

a Šantovkou. 

- Komise doporučuje prověřit, zda ulice Divadelní a Kosinova splňují parametry vyhlášky 

o bezbariérovém užívání. Na ulici Kosinova doporučuje komise zřízení bezbariérové úpravy 

chodníku. 

- Komise s nájmem pozemku na ulici Dobrovského nesouhlasí. 

- Komise na svém území nemá žádný nepotřebný majetek, který by se měl odstranit. 

 

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 4. ledna 2021 v 16:30 hodin 

v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. 
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Zpracovala: Krausová     Schválila: Vanečková – předsedkyně komise 


