
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED 

Zápis č. 09/2021 z jednání dne 8. 11. 2021 

Přítomni:  Alt, Helcel, Kabelka, Koráb, Kosatík, Kozík, Krausová, Runták, Svetková, Vanečková, 

Venrkbec 

Omluveni:  Černohouz, Dostál 

Hosté:  Městská policie Olomouc, Marušková (OMZOH), zástupkyně arch. Mičoly 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 8. 11. 2021 od 16:30 hodin v suterénu budovy Magistrátu 

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

 

2. ALEJ PŘÁTELSTVÍ 

Pí. Marušková z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl přišla představit nové 

místo pro „Alej přátelství“, která by měla vzniknout spolu s projektem Revitalizace magnoliové 

zahrady. 

Vyjádření komise: Komise dává projektu svůj souhlas a podporu. 

 

3. ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA – UL. U VÝPADU 

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

Olomouce. Jedná se o pozemek při ulici U Výpadu. 

Vyjádření komise: Komise souhlasí. 

 

4. ESTETIZACE 

Bezručovy sady | očištění hradeb a odstranění náletových dřevin - je objednáno. 

Vídeňská ulice | oprava chodníku a instalace žulových kostek – necháme na příští rok. 

ulice Palackého | vysazení stromů u Pöttingea. 

tř. Svobody | vyčištění travnatého pásu podél ulice od Tržnice, obnova chodníku a celková rekultivace 

plochy. 

Tržnice | zatravnění lokality po odstraněných stáncích a doplnění keřů, případně i mobiliáře. 

Komise žádá o odstranění stánků na ulici Aksamitova. 

Komise by v rámci estetizace ráda do budoucna investovala do jakékoli zeleně. 

 

5. PODNĚTY VEŘEJNOSTI 

pí. Čermák, pí. Gaizinová   

Zhoršená situace okolo večerky U rybáře na Havlíčkové ulici – je naplánováno jednání k této 

problematice, v ulici je zprovozněný kamerový systém. 

 

 



KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED 

Zápis č. 09/2021 z jednání dne 8. 11. 2021 

pí. Říhová - ul. Domovina  

Vyjádření komise: Vzhledem k šířce komunikace by parkování nemělo být umožněno vůbec 

při zachování obousměrného průjezdu cyklistů. 

 

6. OBNOVA MOBILIÁŘE U SV. MOŘICE 

Komise byla seznámena s návrhem p. arch. Pospíšila, který se týká obnovy mobiliáře u kostela 

sv. Mořice. Mobiliář na náměstí není díky dřívějším stavebním úpravám v dobrém stavu. 

Vyjádření komise: Komise návrh bere na vědomí a realizaci nechává čistě na arch. Pospíšilovi.  

Komise žádá o realizaci zeleně na betonové zdi u vjezdu do skladu galerie Moritz tak, jak bylo 

zaznamenáno v jejím projektu. 

 

7. OSOBY BEZ DOMOVA 

Komise obdržela žádost od pí. náměstkyně Kolářové o vyjádření k problematice osob bez domova 

v městské části. 

Vyjádření komise: Problém je v naší MČ velký, nejkritičtější lokality jsou Wurmova ulice a Dolní 

náměstí. 

 

8. RŮZNÉ 

Jubilanti – komise přispěje ze svého rozpočtu 150,- Kč na každého jubilanta. 

Elektrokoloběžky - Komise obdržela žádost od p. náměstka Pelikána o vyjádření se k problematice 

elektrokoloběžek v Olomouci. Vyjádření bylo zasláno.  

Komise žádala v minulém zápise o vyjádření k lešení na Slovenské ulici – lešení je povoleno. 

Komise žádá o informace ohledně stromů u kostela sv. Michala (ulice Na Hradě). 

Termíny jednání v roce 2022:  

 10. 1., 7. 2., 14. 3., 4. 4., 2. 5., 13. 6., 11. 7., 1. 8., 12. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12. 

 

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 6. 12. 2021 v 16:30 hodin a 

bude neveřejné. 

 

Zpracovala: Krausová     Schválila: Vanečková – předsedkyně komise 

 


