
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 17
Olomouc - střed

Č. 1 / 2022 10. 01. 2022 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Magdaléna Vanečková, Mgr. Zdeněk Černohouz, Václav Venkrbec, Ing. Jan Dostál, Jan
Koráb, Ing. arch. David Helcel, Ing. David Alt, Mgr. Iveta Krausová, Milada Svetková, Ing.
Ondřej Kabelka

Omluveni: Ing. Lukáš Kosatík, JUDr. Robert Runták, Karel Kozík

Hosté: strážník MPO

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

Komise obdržela vyjádření k požadavkům na estetizaci:

04.1 Čištění pamětních desek

Evidence umístění pamětních desek patřících MMOl neexistuje - je nutné vytipovat desku a i s fotodokumentací
ji nahlásit s požadavkem na čištění.

04.2 Cedule významného filozofa Edmunda Husserla

Umístění cedule je nutné řešit s majitelem nemovitosti. Komise žádá o informaci, v jaké cenové hladině se
pohybuje zhotovení nové cedule.

04.3 Zimní restaurační předzahrádky, zimní mobiliář

20. ledna proběhne schůzka u náměstkyně Záleské se zástupci odborů, kterých se problematika týká.

04.4 Příspěvek na Památník Olomoucké synagogy

Komise nemůže financovat památník ze svého rozpočtu, jelikož se nejedná o majetek města. Židovská obec si
může zažádat o příspěvek např. formou dotace.

05 Projednávané záležitosti



05.1 Výsadba stromů u kostela sv. Michala

Komise obdržela vyjádření odboru městské zeleně a odpadového hospodářství týkající se údržby a ořezu
stromů u kostela sv. Michala. Dotaz komise se však vztahoval k výsadbě nových stromů na místech, kde stromy
v minulosti byly, ale byly vykáceny. Komise tedy žádá o informaci, zda je možná výsadba chybějících stromů.

05.2 Schvalování předzahrádek 2022

V rámci nové koncepce předzahrádek by komise uvítala, pokud by v roce 2022 prošly schvalovacím procesem
všechny předzahrádky v centru města, aby se ke každé z nich mohla vyjádřit.

05.3 Nepokoje - okolí Šantovky

Komise obdržela podnět o nepokojích v okolí Šantovky, zejména na dětském hřišti umístěném před galerií -
skupina dětí napadá ostatní. Komise žádá Městskou policii o prověření a zintenzivnění hlídek v tomto místě.

05.4 Oprava chodníku ulice Legionářská

Členka komise pí. Svetková upozornila na katastrofální stav chodníku na ulici Legionářská, konkrétně u domů č.
6 - 8. Komise žádá o opravu.

05.5 Vyhrazené stání - ul. Šantova

Komise žádá o vysvětlení, jak je možné, že je na městské komunikaci vyhrazené stání pro soukromou firmu. Je
to nejméně efektivní využití parkovacích míst, kterých je v této lokalitě již tak velmi málo.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Cedule významného filozofa Edmunda Husserla

Komise žádá o informaci, v jaké cenové hladině se pohybuje zhotovení nové cedule.

2 Povolení světelné reklamy - cukrárna Madlen

Komise žádá o ověření povolení světelné reklamy (medvěd,...) u provozovny Madlen na Dolním náměstí. V
případě, že reklama není povolená, komise žádá o její odstranění.

3 Oprava chodníku - ulice Legionářská (č. 6 - 8)

Komise žádá o opravu chodníku na ulici Legionářská, konkrétně číslo 6 - 8.

4 Vyhrazené stání - ulice Šantova

Komise žádá o informaci, proč je na městském pozemku na ulici Šantova vyhrazené stání pro soukromou firmu.

5 Obnova osvětlení - ulice Kateřinská

Komise žádá o informaci, zda se plánuje obnova osvětlení ulice Kateřinská a pokud ano, tak kdy.

6 Výsadba stromů u kostela sv. Michala

Komise žádá o informaci, zda je možná výsadba stromů u kostela sv. Michala na místech, kde v minulosti



stromy byly, ale byly vykáceny.

7 Nepokoje - okolí Šantovky

Komise žádá Městskou policii o prověření nepokojů v okolí galerie Šantova (zejména dětského hřiště) a
zintenzivnění hlídek v tomto místě.

08 Obecné informace

Příští jednání komise městské části Olomouc - střed se uskuteční dne 7. 2. 2022 v 16:30 hodin v suterénu
budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 1 / 2022

Zapsal/a:
Mgr. Iveta Krausová

Ověřil/a:
Magdaléna Vanečková


