
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 17
Olomouc - střed

Č. 9 / 2022 12. 09. 2022 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Magdaléna Vanečková, Mgr. Zdeněk Černohouz, Ing. Lukáš Kosatík, Ing. Jan Dostál, JUDr.
Robert Runták, Jan Koráb, 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

Starší požadavky
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
Zápis č. 6/2022 ze dne 13. 06. 2022: Cukrárna Madlen - povolení - Vyřešené
Zápis č. 6/2022 ze dne 13. 06. 2022: Reklamní bannery - Flora - V realizaci
Zápis č. 7/2022 ze dne 11. 07. 2022: Urgence požadavku Dobrovského 2 - Předáno
Zápis č. 7/2022 ze dne 11. 07. 2022: Přechod pro chodce - Palackého ulice - Před uzavřením
Zápis č. 7/2022 ze dne 11. 07. 2022: Úklid a čištění od plevele. - Předáno
Zápis č. 7/2022 ze dne 11. 07. 2022: Propagace městských akcí. - Předáno

05 Projednávané záležitosti

05.1 Odpadkové koše.

Informace ohledně typu a umístění odpadkových košů na ulici 8. května. Byl vybrán typ odpadkového koše
NANUK, o upřesnění konkrétního typu koše a umístění bude rozhodnuto na schůzce, která by se měla
uskutečnit v měsíci září. Komise případný rozdíl v ceně uhradí. Jednalo by se o 3 ks košů.



05.2 Zarostlé chodníky v  centru.

Komise žádá o očištění chodníků zarostlých zelení - plevelem v ulicích centra Olomouce.

05.3 Estetizace.

Komise obdržela cenovou nabídku na výsadbu stromů v ulici Remešova a tř. Svobody, kterou požadovala v
rámci estetizace. Komise s cenovou nabídkou na výsadbu stromů i vegetační údržbu souhlasí. 

05.4 Zatravňovací dlaždice.

Komise opětovně navrhuje umístění zatravňovacích dlaždic na Žižkově náměstí u mateřské školky. Na trávníku
parkují auta vozící do školky obědy a podle toho trávník vypadá. Zatravňovací dlaždice by byly řešením a
zkultivovaly by prostor se zelení před budovou školky. Druhou možností je zamezení parková i na zeleni a
vytvoření místa pro zásobování třeba za rohem 

05.5 Rušení nočního klidu.

Komise obdržela podnět od občanů bydlících v ulici Uhelná, ohledně problému týkajícího se rušení nočního
klidu z restaurací a barů. Situace se tam stává problematickou a žádá MPO o častější kontroly provozoven
umístěných v této lokalitě. 

05.6 Žádost o zavedení policejních kontrol zakázaného objíždění tramvají v zastávkách zleva.

Komise obdržela podnět občana upozorňující na zakázané a velmi nebezpečné objíždění tramvají stojících v
zastávkách typu "zastávkového mysu" v centru města vozidly zleva. Jedná se o velmi časté objíždění tramvají
zleva vozidly v zastávkách "U Svatého Mořice", "Náměstí Republiky" a "U Dómu", a vždy v obou směrech.
Vzrůstá tím riziko srážky automobilu s chodcem či z tramvaje vystupujícím cestujícím. Žádáme o zavedení
častějších policejních kontrol v těchto kritických lokalitách.

05.7 Oprava chodníku v ulici Legionářská.

Komise reaguje na podnět obyvatel ulice Legionářská  a opětovně upozorňuje na nutnost opravy chodníku v této
ulici před domy c.p. 4 a 6. Je zde množství uvolněných dlaždic a tím dochází k rušení nočního klidu
projíždějícími koloběžkami, které na uvolněných dlaždicích způsobují extrémní  hluk. 

05.8 Využití zbývajících finančních prostředků.

Komise se usnesla na využití finančních prostředků, které se nám nepodařilo uplatnit při realizaci zeleně v
centru a využije je k opravě komunikací, Výběr komunikace bude konzultován s panem Šulcem, který má tyto
záležtosti na starosti.

05.9 Setrvávající stav na ulici Dobrovského 2

Komise opětovně upozorňuje na nedořešenou situaci s pásem zeleně na ulici Dobrovského 2, doposud nedošlo
k žádné nápravě. Na tuto situaci upozorňujeme již od února 2022. Denně tam na zeleném pásu parkuje cca 6
aut.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Zarostlé chodníky v centru.

Komise žádá o očištění chodníků zarostlých zelení - plevelem v ulicích centra Olomouce.

2 Zatravňovací dlaždice.



Komise opětovně navrhuje umístění zatravňovacích dlaždic na Žižkově náměstí u mateřské školky. Na trávníku
parkují auta vozící do školky obědy a podle toho trávník vypadá. Zatravňovací dlaždice by byly řešením a
zkultivovaly by prostor se zelení před budovou školky.

3 Rušení nočního klidu.

Komise obdržela podnět od občanů bydlících v ulici Uhelná, ohledně problému týkajícího se rušení nočního
klidu z restaurací a barů. Situace se tam stává problematickou a žádá MPO o častější kontroly provozoven
umístěných v této lokalitě. 

4 Žádost o zavedení policejních kontrol zakázaného objíždění tramvají v zastávkách zleva.

Komise obdržela podnět občana upozorňující na zakázané a velmi nebezpečné objíždění tramvají stojících v
zastávkách typu "zastávkového mysu" v centru města vozidly zleva. Jedná se o velmi časté objíždění tramvají
zleva vozidly v zastávkách "U Svatého Mořice", "Náměstí Republiky" a "U Dómu", a vždy v obou směrech.
Vzrůstá tím riziko srážky automobilu s chodcem či z tramvaje vystupujícím cestujícím. Žádáme o zavedení
častějších policejních kontrol v těchto kritických lokalitách.

5 Oprava chodníku v ulici Legionářská.

Komise reaguje na podnět obyvatel ulice Legionářská  a opětovně upozorňuje na nutnost opravy chodníku v této
ulici. Je zde množství uvolněných dlaždic a tím dochází k rušení nočního klidu projíždějícími koloběžkami, které
na uvolněných dlaždicích způsobují extrémní  hluk. 

08 Obecné informace

08.1 Jednání KMČ.

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

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 9 / 2022

Datum schválení zápisu: 28. 09. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Magdaléna Vanečková

Zapsal/a:
Magdaléna Vanečková

Ověřil/a:
Mgr. Zdeněk Černohouz


