
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED 

Zápis č. 02/2021 z jednání dne 15. března 2021 

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

Vanečková, Venkrbec 

Omluveni:  Svoboda 

Hosté:  - 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Jednání KMČ č. 17 se konalo on-line dne 15. 3. 2021 od 16:30 hodin. Předsedkyně přivítala všechny 

přítomné a zahájila jednání.  

 

2. ROZPOČET KMČ 

Provoz komise   135 000,- Kč 

Estetizace   300 000,- Kč 

Opravy komunikací  200 000,- Kč 

 

Estetizace: 

Komise se shodla na těchto 3 návrzích, které by mohly být realizovány z estetizace: 

1. Čištění laviček od graffiti - Bezručovy, Smetanovy, Čechovy sady 

2. Pořízení dobíjecích stanic pro elektrokola - Magistrát města (Horní nám.), Dolní nám.,  

               Smetanovy sady (u Fontány), Palachovo nám. 

3. Rekonstrukce sociálního zařízení - Čechovy sady 

 

Opravy komunikací: 

Komise žádá o nacenění opravy chodníků: 

● Ulice U Reálky - směr vstup do Bezručových sadů 

● Lokalita ul. Husova, 2. úsek 

 

3. DLOUHODOBÝ PLÁN INVESTIC 

Komise žádá o bližší vyjádření, v jaké fázi se nacházejí následující projekty z dlouhodobého 

investičního plánu: 

72 – Přístup pro cyklisty do Smetanových sadů 

100 – Čechovy sady – rekonstrukce sociálního zařízení 
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4. ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA – HUSOVA  

Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska ke koupi, případně k bezúplatnému převodu nemovité  

věci do vlastnictví statutárního města Olomouce. Předmětný pozemek se nachází při ulici Husova. Na 

předmětných částech pozemku se nachází školní hřiště s herními prvky a venkovní sklad. 

Vyjádření komise: Komise s prodejem souhlasí, za účelem zcelení majetku ve vlastnictví města. 

 

5. ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA – 17. LISTOPADU,  ŠANTOVA  

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

Olomouce. Předmětný pozemek se nachází při ulicích 17. listopadu a Šantova. Jedná se o bezplatné 

umístění 1 kusu poštovní schránky. 

Vyjádření komise: Komise s pronájmem souhlasí, ale umístění nesmí být v rozporu s žádnou 

městskou koncepcí. 

 

6. ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA – HOLICE U OLOMOUCE, OLOMOUC-MĚSTO  

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

města Olomouce. Předmětné pozemky se nachází v k. ú Holice u Olomouce a v k. ú. Olomouc-město.  

Vyjádření komise: Komise nesouhlasí, jedná se o strategicky významný pozemek. 

 

7. PODNĚTY OBČANŮ  

Komise obdržela podnět od občana, týkající se zúženého chodníku na ulici Palackého na straně 

Čechových sadů, který brání plynulému procházení chodců. Občan navrhuje rozšíření chodníku 

směrem do parku, aby byl chodník ve stejné šířce po celou svou délku. 

Komise žádá o vyjádření příslušného odboru k této problematice. 

 

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

není znám. 

 

Zpracovala: Krausová     Schválila: Vanečková – předsedkyně komise 


