
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED 

Zápis č. 03/2021 z jednání dne 3. 5. 2021 

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

Vanečková, Venkrbec 

Omluveni:  - 

Hosté:  - 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 3. 5. 2021 od 16:30 hodin v suterénu budovy Magistrátu 

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

 

2. PROBLEMATIKA TRŽNICE 

Komise doporučuje městu znovu vyvolat jednání s panem Širokým, který je vlastníkem historické 

budovy tržnice, a z hlediska funkční návaznosti by se jevilo jako smysluplné, aby přilehlé pozemky 

v majetku města spravoval stejný subjekt jako budovu samotné tržnice. 

 

3. OPRAVY KOMUNIKACÍ 

Z rozpočtu komise bude uhrazena oprava chybějícího 2. úseku ulice Husova. 

 

4. ESTETIZACE 

Komise navrhuje následující projekty do programu estetizace: 

- výsadba zeleně, 4 až 6 kusů hlohů | Pottingova ulice 

- náhrada zeleně | Studentská x Legionářská ulice 

- kultivace plácku naproti Pottingea, zrušení chodníku podél jižní fasády budovy FNOL, 

zatravnění, výsadba zeleně | Palackého ulice 

- navýšení počtu stojanů na kola vedle kostela sv. Mořice | ulice 8. května 

 

5. ASO PARK 

Komise by byla ráda přizvána na všechna jednání týkající se zadání a realizace projektu ASO parku. 

 

6. ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA - ŠANTOVA  

Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku na ulici Šantova.  

Vyjádření komise: Komise s prodejem nesouhlasí, souhlasila by s dlouhodobým pronájmem. 

 

7. PODNĚTY KMČ 

Místo plánovaného „Mostu přátelství“ na ulici Komenského navrhuje komise výsadbu „Aleje 

přátelství“ ve Smetanových sadech. Jeden strom = jedno partnerské město Olomouce. 
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Komise žádá o prověření, v jakém stádiu se nyní nachází studie projektu nám. Republiky x Wurmova x 

Křížkovského. 

Komise žádá o informaci, v jaké fázi se nyní nachází problematika Vánočních trhů. 

Na příští jednání bychom rádi přizvali paní arch. Křenkovou, vedoucí útvaru hlavního architekta. 

 

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 14. 6. 2021 v 16:30 hodin 

v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. 

 

Zpracovala: Krausová     Schválila: Vanečková – předsedkyně komise 

 


