
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED 

Zápis č. 08/2021 z jednání dne 4. 10. 2021 

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

Vanečková, Venkrbec 

Omluveni:  Krausová  

Hosté:  Městská policie Olomouc, Jasinský (OMZOH), Brtník (stížnost), Čermák a Gaizinová 

(stížnost) 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 4. 10. 2021 od 16:30 hodin v suterénu budovy Magistrátu 

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

 

2. KONTEJNEROVÁ STÁNÍ – KOLLÁROVO NÁM. 

Komise v minulém měsíci obdržela žádost o vyjádření k projektu rozšíření kontejnerových stání na 

Kollárově náměstí, ke kterému vydala nesouhlasné stanovisko a žádala město o vyjádření.  Na jednání 

komise se proto dostavil pan Jasinský z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, aby  nám 

danou problematiku vysvětlil. Hlavním důvodem pro rozšíření kontejnerového stání  jsou časté 

podněty občanů upozorňující na neutěšený stav,  nedostatečná kapacita a nemožnost přidání 

kontejnerů na další třídění komodit. Jednalo by  se o prozatímní řešení, které by v budoucnu 

nahradily podzemní kontejnery.  

Komise souhlasila – PRO 8. 

 

 

3. PODNĚTY VEŘEJNOSTI 

p. Brtník | ulice Šantova 

Na jednání se dostavil pan Brtník zastupující SVJ Šantova, který nás již na minulém jednání obeznámil 

se stížností na dlouhodobé nepřiměřené rušení obyvatel hlasitou hudební produkcí v areálu FunPark 

Šantovka a předal nám  protokol o měření hluku v dané lokalitě. Během 14-ti denního měření bylo 

zjištěno značné přestoupení hluku jak v denních tak večerních hodinách, čímž bylo zjištěno, že 

nedochází k dodržování zákonných limitů. 

Vyjádření komise: Komise žádá právní odbor města o oficiální výklad platnosti povolených výjimek 

v obecně závazné vyhlášce o nočním klidu, zda se vztahují  jen na danou lokalitu a akci v ní 

pořádanou, nebo na celý katastr Olomouc – město. Komise žádá město o zvážení možnosti vydat 

novou OZV o max. hlukových limitech v denních hodinách a instalovat hlukoměry na exponovaná 

místa. 

 

Pí. Čermák, pí. Gaizinová 

Paní Čermák nás informovala o  zhoršené situaci v ulici Havlíčkova v okolí Večerky U Rybáře. Problém 

se týká rušení nočního klidu podnapilou mládeží, ničení soukromého majetku a znečišťování okolí. 

Stejnou situaci jsme s paní Čermák  řešili už dříve.  
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Vyjádření komise: Komise apeluje na okamžité zprovoznění nefungujících kamer. Komise žádá o 

zvýšenou četnost kontrol Městské policie – navýšení nočních hlídek MPO a doplnění odpadkových 

košů do ulice Havlíčkova. Komise doporučuje vedení města zvážit rozšíření  bezalkoholové zóny o 

ulici Havlíčkova. Komise doporučuje vedení města vstoupit do jednání s provozovateli 

v problémových lokalitách.  

 

 

4. RŮZNÉ  – UL. SLOVENSKÁ 

Komise žádá o sdělení, na jak dlouhou dobu je povolen zábor pro lešení umístěné u Národního domu  

v ulici Slovenská a pokud zábor není povolen, tak žádáme sjednat nápravu. 

 

Komise žádá o umístění odpadkových košů do ulice 8. Května. 

 

 

 

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 8. 11. 2021 v 16:30 hodin 

v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. 

 

Zpracovala: Vanečková  – předsedkyně komise 

 


