
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 17
Olomouc - střed

Č. 7 / 2022 11. 07. 2022 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Magdaléna Vanečková, Mgr. Zdeněk Černohouz, Ing. Jan Dostál, Jan Koráb, Ing. arch.
David Helcel, Ing. David Alt, Karel Kozík, Milada Svetková, Ing. Ondřej Kabelka

Hosté: zástupce MPO

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Cukrárna Madlen - povolení - Před uzavřením
Reklamní bannery - Flora - V realizaci
Starší požadavky
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Oprava chodníku - cenová nabídka - Vyřešené
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Projektová dokumentace - zeleň a revitalizace - Vyřešené
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Aktuálnost záboru - Dobrovského 2 - V realizaci
Zápis č. 3/2022 ze dne 14. 03. 2022: Odpadkové koše, ul. 8. května a Pekařská - V realizaci
Zápis č. 3/2022 ze dne 14. 03. 2022: Reklama na domě - parkoviště u Moravského divadla - Předáno
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Přechod pro chodce - Palackého ulice - V realizaci
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Estetizace - V realizaci
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Projekt tzv. malé tř. Svobody - Před uzavřením
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Oprava chodníku - Před uzavřením
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Zábor Dobrovského 2 - Předáno
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Studie ASO park - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Vývěska na Náměstí hrdinů - Před uzavřením

04.1 Urgence požadavku Dobrovského 2

Komise opětovně urguje vyjádření k požadavku z února, května, června 2022 - Aktuálnost záboru Dobrovského
2.

04.2 Přechod pro chodce - Palackého ulice

Komise opětovně navrhuje realizaci přechodu pro chodce na ulici Palackého mezi budovou Namiro a "Ušatým
domem" - požadavek z dubna 2022. V případě zamítnutí žádá o vysvětlení. 



05 Projednávané záležitosti

05.1 Informace ohledně proběhlého jednání pracovní skupiny k tématu bezdomovectví v
Olomouci.

Komise byla informována o současné situaci a dalších záležitostech týkajících se například  počtu přestupků
proti veřejnému pořádku, míst příbytků osob bez domova v naší městské části.

05.2 Hradby v Bezručových sadech.

Čištění hradeb v Bezručových sadech, které jsme zadali v rámci estetizace, se týkalo čistě likvidace náletových
dřevin na hradbách nikoli v okolí hradeb.

05.3 Plánované práce v okolí nábřeží Moravy.

Komise se zajímala o probíhající práce v okolí nábřeží Moravy, Bristolu a Masarykovi ulice, zdali nejsou ve
skluzu. Člen naší komise pan Dostál nám podal informace týkající se těchto lokalit a nadále nás bude
informovat.

05.4 Úklid a čištění od plevele.

Komise poukazuje na nutnost intenzivnějšího úklidu kolem odpadkových košů v centru a čištění ulic od plevele. 

05.5 Propagace městských akcí.

Komise poukazuje na možnost zvážit propagaci městských akcí městským rozhlasem. O spoustě akcí, které
spolupořádá město, občané ani neví a propagace se nám zdá nedostatečná.

05.6 Odpadkové koše na ulici 8. května a Pekařská.

Komise nesouhlasí s předvybranými odpadkovými koši a s jejich případným umístěním. Komise navrhla
dofinancování vhodnějších, estetičtějších odpakových košů z komisních pěněz. Typ odpadkových košů a jejich
přemístění bude řešit členn naší komise pan David Helcel s paní architektkou Křenkovou a panem Homolou.
Bylo by vhodné, aby i typy odpadkových košů a jejich umístění byly řešeny koncepčně.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Urgence požadavku Dobrovského 2

 Komise opětovně urguje vyjádření k požadavku z února, května, června 2022 - Aktuálnost záboru Dobrovského
2.

2 Přechod pro chodce - Palackého ulice

Komise opětovně navrhuje realizaci přechodu pro chodce na ulici Palackého mezi budovou Namiro a "Ušatým
domem" - požadavek z dubna 2022. V případě zamítnutí žádá o vysvětlení. 

3 Úklid a čištění od plevele.

Komise poukazuje na nutnost intenzivnějšího úklidu kolem odpadkových košů v centru a čištění ulic od plevele. 



4 Propagace městských akcí.

Komise poukazuje na možnost zvážit propagaci městských akcí městským rozhlasem. O spoustě akcí, které
spolupořádá město, občané ani neví a propagace se nám zdá nedostatečná.

08 Obecné informace

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

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 7 / 2022

Datum schválení zápisu: 25. 07. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Magdaléna Vanečková

Zapsal/a:
Magdaléna Vanečková

Ověřil/a:
Mgr. Zdeněk Černohouz


