
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 17
Olomouc - střed

Č. 63 / 2021 06. 12. 2021 / 12:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Magdaléna Vanečková, Mgr. Zdeněk Černohouz, Václav Venkrbec, Ing. Jan Dostál, JUDr.
Robert Runták, Jan Koráb, Ing. arch. David Helcel, Karel Kozík, Milada Svetková, Ing.
Ondřej Kabelka

Omluveni: Ing. Lukáš Kosatík, Ing. David Alt, Mgr. Iveta Krausová

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Estetizace.
Schválení cenové nabídky na výsadbu 2 ks lip na tř. Svobody a založení keřového záhonu na ul. Mlýnské
(výsadba hlohyně - Pyracantha)
- náklady na výsadbu
- náklady na 1 rok údržby
Celkem pro letošní rok 39.008,74 Kč.

01.2 Estetizace.
Schválení cenové nabídky na předlažbu chodníku ul. Švermova - III. úsek.
Celková orientační cena zakázky 155.663, 475 Kč.

01.3 Estetizace - celkový souhrn akcí realizovaných v roce 2021.
- likvidace náletových dřevin na hradbách na místě obnoveného vodopádu v Bezručových      sadech
- likvidace náletových dřevin na hradbách II. etapa v Bezručových sadech 
- výsadba 6 kusů višní na ulici Pottingova
- výsadba 2 kusů lip na tř. Svobody + keřový záhon na ul. Mlýnská
- předlažba chodníku na ul. Švermova III. úsek 
 

01.4 Vyjádření k Žádosti o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci - tř. Kosmonautů.
Spolek Veslařský klub Olomouc, z.s. žádá o nájem části pozemku část parc. č. 94/84 ostatní plocha o výměře
581 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za účelem umístění workoutových prvků, oplocení a za účelem
udržování zeleně.
Komise s nájmem pozemku SOUHLASÍ- při zachování zeleně a vzrostlých stromů a s možností přístupu
veřejnosti. 
 
Usnesení:

Komise s nájmem pozemku SOUHLASÍ - při zachování zeleně a vzrostlých stromů a s možností přístupu
veřejnosti. 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

01.5 Vyjádření k podnětu občana - p. David Král
Pan Král nás upozornil na situaci na přechodu pro chodce u tramvajové zastávky Tržnice. Problém se týká
dlouhého intervalu čekání na zelenou na přechodu pro chodce, kdy spousta chodců nevydrží čekat a vstoupí do
vozovky v průběhu červené, byl i  svědkem několika nebezpečných kolizí. Žádá o projednání, zda by nebylo
možné interval pro chodce v této lokalitě upravit.
Komise se k žádosti připojuje a stejně tak žádá o posouzení velmi krátkých intervalů zelené při přecházení



přechodu pro chodce na tř. Svobody u Komerční banky, kde chodci nejsou schopni, na velmi krátký interval
zelené, přejít přes cestu. Doporučujem zvážit v podobných místech instalaci sigmalizace časového odpočtu, za
jak dlouho bude zelená/červená.

01.6 Vyjádření k podnětu občana - pí. Dagmar Žůrková
Paní Žůrková požádala komisi, zda by projednala vyvěšení cedule významného filozofa Edmunda Husserla,
který pocházel z Prostějova a studoval v Olomouci na Chlapeckém německém gymnáziu (zelená budova v ulici
Universitní x Mahlerova), kde by se slušelo ceduli pověsit.  
Komise návrh podporuje v případě, že cedule pana Edmunda Husserla v Olomouci ještě nevisí. 
 

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

05 Projednávané záležitosti

05.1 Čištění pamětních desek.
Komise navrhuje čištění pamětních desek umístěných na budovách, které jsou v majetku města Olomouce.

05.2 Jednání města s provozovateli problémových provozoven.
Komise navrhuje svolat jednání představitelů města s provozovateli problémových provozoven umístěných v
centru Olomouce ( ulice Riegrova, Havlíčkova, tř. Svobody), z důvodů neustálých stížností na narušování
pořádku. 

05.3 Zimní restaurační předzahrádky, zimní mobiliář.
Komise projednávala nemožnost provozovat zimní restaurační předzahrádky a limitované množství stolků v
případě povoleného zimního mobiliáře. 
 

05.4 Příspěvek na Památník Olomoucké synagogy.
Komise projednávala návrh člena naší komise pana Ondřeje Kabelky ohledně možnosti financování památníku
Olomoucké synagogy z prostředků naší komise určených na estetizaci v příštím roce. 
 

05.5 Obousměrný provoz cyklistů v centru Olomouce.
Komise projednávala a podpořila návrh obousměrného provozu cyklistů v ulici Ostružnická a Ztracená,
popřípadě v celém historickém centru Olomouce. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce - Spisová značka: S-SMOL/332328/2019/OMAJ/Cih
Nemovitá věc: 
část parc. č. 94/84 ostatní plocha o výměře 581 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
Komise s nájmem pozemku SOUHLASÍ- při zachování zeleně a vzrostlých stromů a s možností přístupu
veřejnosti.

07 Nové požadavky

1 Čištění pamětních desek.



Komise navrhuje čištění pamětních desek umístěných na budovách, které jsou v majetku města Olomouce.

2 Jednání města s provozovateli problémových provozoven.

Komise navrhuje svolat jednání představitelů města s provozovateli problémových provozoven umístěných v
centru Olomouce ( ulice Riegrova, Havlíčkova, tř. Svobody), z důvodů neustálých stížností na narušování
pořádku. 

3 Zimní restaurační předzahrádky, zimní mobiliář.

Komise navrhuje projednání možnosti provozovat zimní restaurační předzahrádky a nelimitovat množství stolků
v případě povoleného zimního mobiliáře. 

4 Příspěvek na Památník Olomoucké synagogy.

Komise projednávala možnosti financování památníku Olomoucké synagogy z prostředků naší komise určených
na estetizaci v příštím roce a žádá o sdělení, zda by bylo možné prostředky určené k estetizaci, takto využít.  

5 Přechody pro chodce - nastavení intervalů.

Komise žádá o posouzení délky nastavených intervalů na přechodech pro chodce. Konkrétně dlouhého intervalu
zelené pro projíždějící vozidla u přechodu pro chodce u Tržnice a velmi krátkého intervalu zelené pro chodce při
přecházení přechodu pro chodce na tř. Svobody u Komerční banky.
Žádá o projednání, zda by nebylo možné intervaly pro chodce v těchto lokalitách upravit.

6 Cedule významného filozofa Edmunda Husserla.

Komise podporuje návrh paní  Žůrkové na vyvěšení cedule významného filozofa Edmunda Husserla, na
bývalém Chlapeckém německém gymnáziu (zelená budova v ulici Universitní x Mahlerova), pokud cedule pana
Edmunda Husserla v Olomouci ještě nevisí.  

7 Obousměrný provoz cyklistů v centru Olomouce.

Komise doporučuje návrh obousměrného provozu cyklistů v ulici Ostružnická a Ztracená, popřípadě v celém
historickém centru Olomouce

08 Obecné informace

08.1 Jednání KMČ.
Příští jednání komise městské části Olomouc - střed se uskuteční dne 10. 1. 2022 v 16:30 hodin v suterénu
budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 63 / 2021

Zapsal/a:
Magdaléna Vanečková

Ověřil/a:
Mgr. Zdeněk Černohouz


