
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 17
Olomouc - střed

Č. 2 / 2022 07. 02. 2022 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Magdaléna Vanečková, Ing. Lukáš Kosatík, Václav Venkrbec, Ing. Jan Dostál, JUDr. Robert
Runták, Jan Koráb, Ing. arch. David Helcel, Ing. David Alt, Mgr. Iveta Krausová, Milada
Svetková, Ing. Ondřej Kabelka

Omluveni: Mgr. Zdeněk Černohouz, Karel Kozík

Hosté: strážníci MPO

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

04.1 Výsadba stromů u kostela sv. Michala

Komise obdržela vyjádření odboru městské zeleně a odpadového hospodářství k problematice výsadby stromů
u kostela sv. Michala. Výsadba je ovlivněna umístěním v památkové rezervaci (nutný souhlas odboru
památkové péče) a nutným zpracováním projektové dokumentace, která by řešila dosadbu stromů a úpravy
okolí kostela.
Komise nyní nemá zájem podílet se na tvorbě nové projektové dokumentaci. Žádá o vytipování již existujících
projektů, týkajících se zeleně a revitalizace v centru města, které by mohla finančně podpořit v rámci estetizace. 

04.2 Povolení světelné reklamy - cukrárna Madlen

V pořádku, vše bylo odstraněno.

04.3 Vyhrazené stání - ulice Šantova

Rada města Olomouce na svém zasedání schválila vyhrazené stání pro soukromou firmu na městské
komunikaci.

05 Projednávané záležitosti



05.1 Hosté na jednání komise

Pí. Kauerová byla z dnešního jednání omluvena. Na březnové jednání komise bychom rádi jako hosta pozvali p.
Belšíka z Národního památkového ústavu. 

05.2 Oprava chodníků - cenová nabídka

Komise byla upozorněna na možnost opravy zbývající části chodníku na ulici Švermova a chodníku na ulici
Kosinova, která se nachází v městské památkové rezervaci, k opravě se tedy musí vyjádřit odbor památkové
péče (stejně jako v ulici Vídeňská, o jejíž opravu jsme již jednou žádali).
Komise žádá o nacenění opravy chodníků ulice Kosinova a ulice Vídeňská v okolí rehabilitace, kde jsme žádali
o opravu již loni. Ulici Švermova zatím opravovat nechceme.

05.3 Předzahrádky

1. února proběhlo veřejné jednání týkající se problematiky předzahrádek ve městě.
Žadatelé, kteří budou v letošním roce žádat poprvé, by již měli dodržovat nově připravenou koncepci
předzahrádek.
Zimní mobiliář - momentálně mohou být v rámci zimního mobiliáře umístěny max. 4 stolky, bude se projednávat
změna tohoto limitu.

05.4 Úklid před problematickými podniky

Je naplánovaná návštěva provozovatelů problematických podniků, před nimiž opakovaně dochází ke
znečišťování okolí. Jedná se o podniky Varna - taneční a noční klub, U Řeka - Gyros u Varny, Kebab House,
Belmondo Club (tř. Svobody) a Večerka U Rybáře (ul. Havlíčkova). Cílem jednání je snaha o dojednání
kompromisu v rámci dodržování čistoty před těmito provozovnami. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných
prostranstvích SMOl

Komise nebude v roce 2022 pořádat žádnou akci, která by vyžadovala výjimku z obecně závazné vyhlášky.

07 Nové požadavky

1 Oprava chodníku - cenová nabídka

Komise žádá o nacenění opravy chodníků ulice Kosinova a ulice Vídeňská v okolí rehabilitace.

2 Projektová dokumentace - zeleň a revitalizace

Komise žádá o vytipování již existujících projektů, týkajících se zeleně a revitalizace v centru města, které by
mohla finančně podpořit v rámci estetizace.

3 Aktuálnost záboru - Dobrovského 2

Komise žádá o vyjádření, zda stále platí zábor travnaté plochy u zrekonstruovaného domu na adrese
Dobrovského 910/2 - travnatá plocha je zde rozježděná a parkují na ní auta, po skončení platnosti záboru je
však povinnost tuto plochu uvést do původního stavu. Komise žádá o informaci, kdy se tak stane. Jedná se o
pozemek s parcelním č. 90/32.

08 Obecné informace



Příští jednání komise městské části Olomouc - střed se uskuteční dne 14. 3. 2022 v 16:30 hodin v suterénu
budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Magdaléna Vanečková

Zapsal/a:
Mgr. Iveta Krausová

Ověřil/a:
Magdaléna Vanečková


