KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED
Zápis č. 01/2021 z jednání dne 18. ledna 2021
Přítomni:

Alt, Černohouz, Dostál, Helcel, Koráb, Kosatík, Kozík, Krausová, Svetková, Svoboda,
Vanečková, Venkrbec

Omluveni:

Runták

Hosté:

-

1. ZAHÁJENÍ
Jednání KMČ č. 17 se konalo on-line dne 18. 1. 2021 od 16:30 hodin. Předsedkyně přivítala všechny
přítomné a zahájila jednání.

2. ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA - LEGIONÁŘSKÁ
Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce. Předmětná část pozemku se nachází při ulici Legionářská, před budovou Jižní tribuny
Androva stadionu. Nájem je žádán za účelem užívání dvou parkovacích míst.
Vyjádření komise: Pronájem jednomu konkrétnímu subjektu představuje velmi neefektivní využití
parkovacích míst, které si při silné poptávce po parkování v širším centru nemůže město dovolit.
Parkovací místa mohou být využita obyvateli nedalekého obytného domu nebo návštěvníky
sportovních akci.
Komise s nájmem nesouhlasí. Žádá město o vyjádření, jaké další plány s těmito parkovacími místy
má.

3. ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA - CITYLIGHT
Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce. Předmětný pozemek se nachází se nachází na nároží ulic Palackého a Pöttingova. Nájem
je žádán za účelem umístění a provozování oboustranného citylightu (reklamní plochy).
Vyjádření komise: Jedná se o cennou enklávu zeleně se vzrostlými stromy. Umístění CLV zde by bylo
nekoncepční a opticky rušivé.
Komise s nájmem nesouhlasí. Doporučuje tuto zelenou plochu rozšířit náhradou nevyužívaného
chodníku bezprostředně podél jižní fasády budovy UP zatravněním.

4. ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA – CENTRUM KULTURNÍHO A KREATIVNÍHO PRŮMYSLU
Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního
města Olomouce. Předmětné pozemky se nachází při ulicích Legionářská, tř. Svobody a při ulici
Šmeralova. Nájem jedné z vytipovaných lokalit v okolí historického centra města Olomouce je žádán
za účelem vzniku centra kulturního a kreativního průmyslu v Olomouc na dobu určitou cca 15 let.
Vyjádření komise: S pronájmem v centru města nesouhlasíme. Jediná varianta přicházející v úvahu
je při ulici Šmeralova, avšak zajímá nás celková koncepce tohoto místa.
Komise s nájmem nesouhlasí. Žádá město o vyjádření, jaký záměr je s lokalitou Šmeralova a jaká
je koncepce s Povodím Moravy.
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5. PODNĚTY VEŘEJNOSTI
P. Svitavský – špatný stav chodníku na ulici Slovenská.
Situaci prošetřil odbor dopravy a na místě proběhne lokální oprava. Plánuje se také celková
kultivace ulice. Komise by tímto chtěla poděkovat Magistrátu a Radě města za dosavadní podporu
v oblasti oprav chodníků a ulic.

Obyvatelé Blažejského náměstí – umístění lavičky.
Komise souhlasí s umístěním lavičky na Blažejském náměstí. Doporučuje Radě města, aby zadala
studii na lokalitu Blažejského náměstí.

Pí. Ševčíková (SVJ Šantova 2) – zájem o odkup pozemku za domem Šantova 2 z důvodu jeho údržby.
Komise nezná záměr města s těmito pozemky, spíše by však podpořila jejich pronájem.

6. KOLIZE TERMÍNŮ JEDNÁNÍ KMČ
Termín jednání červen:

14. 6. 2021

Termín jednání červenec:

7. 7. 2021

7. ROZPOČET KMČ
I v letošním roce má komise k dispozici následující rozpočet:
Činnost komise

135 000,- Kč

Estetizace

300 000,- Kč

Opravy komunikací

200 000,- Kč

8. JEDNÁNÍ KOMISE PRO ARCHITEKTURU
Proběhne odstranění stánků na Náměstí Hrdinů, místo nich se vysadí lísky, které jsou po celé
Tř. Svobody. V jednání je realizace studie Náměstí nár. Hrdinů – vysazení lípy na ose Riegrovy ulice,
doplnění stojanů na kola a nátěr 3 sloupů v národních barvách.
Komise s návrhem souhlasí a podporuje jej. Uvažuje také o jeho podpoře částkou z estetizace.

V současnosti není dovoleno, aby se komise prezenčně scházela. Termín příštího jednání tedy zatím
není znám.

Zpracovala: Krausová

Schválila: Vanečková – předsedkyně komise

