
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 17
Olomouc - střed

Č. 11 / 2022 05. 12. 2022 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Magdaléna Vanečková, JUDr. Robert Runták MBA, Jana Fraitová, Mgr. Markéta Záleská,
RNDr. Aleš Jakubec Ph.D.

Omluveni: Mgr. Iveta Krausová, Miloš Dostál, Mgr. Eva Lebedová Ph.D.

Neomluveni: Mgr. Věra Brožová

Hosté: David Helcel

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Komise měla na zástupce MPO pár dotazů. Prvně nás zajímalo, jak se postupuje v případě nedovoleného
parkování na neoprávněném záboru veřejného prostranství - veřejná zeleň před vstupem do domu Dobrovského
910/2. Tento zábor nebyl doposud předaný a je používán jako parkovací plocha, dokonce je i vysypán štěrkem.
Bylo nám řečeno, že vozidla, která tam neoprávněně stojí jsou pokutována. K této problematice se nám
písemně vyjádřil i zástupce ředitele MPO pan Musil. 
Dále jsme apelovali na navýšení víkendových nočních pochůzek v centru města a to v místech problémových
lokalit, konkrétně Riegrova ulice okolí klubu Varna a třída Svobody okolí clubu Belmondo, jedná se o lokality s
extrémním nepořádkem způsobeným hosty daných podniků.  

03 Vystoupení hostů

Na domluvenou schůzku přišel pan Kučera z Vědecké knihovny, aby nás seznámil s plánovanou akcí na
znovuotevření Červeného kostela na třídě Svobody, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Na lednovém
jednání naší komise by nás měl přijít seznámit s chystaným programem. Akce by se měla uskutečnit v půlce
dubna a naše komise by tuto akci ráda podpořila.  

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
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 - Před uzavřením
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
Zápis č. 9/2022 ze dne 12. 09. 2022: Zarostlé chodníky v centru. - Předáno
Zápis č. 9/2022 ze dne 12. 09. 2022: Zatravňovací dlaždice. - Před uzavřením
Zápis č. 9/2022 ze dne 12. 09. 2022: Rušení nočního klidu. - Před uzavřením
Zápis č. 9/2022 ze dne 12. 09. 2022: Žádost o zavedení policejních kontrol zakázaného objíždění tramvají v
zastávkách zleva. - Před uzavřením
Zápis č. 9/2022 ze dne 12. 09. 2022: Oprava chodníku v ulici Legionářská. - Před uzavřením



05 Projednávané záležitosti

05.1 Neoprávněný zábor veřejného prostranství - Dobrovského 2

Komise se opětovně zabývala situací neoprávněného záboru veřejného prostranství na ulici Dobrovského 2,
který měl být předán do 30. 4. 2022. Doposud se tak nestalo a dokonce došlo i k rozšíření štěrkové plochy na
původně vegetační ploše před domem směrem ke kasárnám. Celá tato plocha je neoprávněně používána
vozidly k parkování. Dochází zde k devastaci zeleně. Žádáme o řešení této situace s následným uvedením
pozemku do původního stavu. Dále požadujeme systémové řešení pro tyto situace.

05.2 Řešení kontejnerů na tříděný odpad ul. Franklinova/Koželužská Olomouc

Komise dostala podnět od občana týkající se neutěšené situace okolo kontejnerů na tříděný odpad v ulici
Franklinova. Kontejnery se staly "sběrným dvorem" pro obyvatele z širokého okolí. Díky dobré přístupnosti tam
stávají auta a končí tam odpad z restaurací a obchodů. Kontejnery jsou přeplněné a řinčení skla i v nočních
hodinám znepříjemňuje život stálým obyvatelům. 
Dopis jsme odeslali na OMZOH. 
Z Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství nám bylo sděleno, že řešení této situace je
problematické. Tato situace bohužel není ojedinělá a vyskytuje se i na dalších stanovištích. Přesunout
stanoviště na původní místo, tj. na ulici Koželužské nejde, z důvodu toho, že by bylo stanoviště umístěno přímo
na vozovce, která zde není dostatečně široká a občané odkládající odpad by byli ohroženi projíždějícími vozidly.
Z tohoto důvodu bylo stanoviště přesunuto na ulici Franklinovu. 
Občané mají možnost, pokud u stanoviště zaznamenají výskyt vozidel podnikajících osob,  kteří zde odkládají
odpad ze své činnosti, toto nahlásit Městské policii na linku 156, nebo si poznamenat RZ vozidla, pořídit fotky a
tyto doklady rovněž předat Městské policii.
Ze strany odboru MZOH můžou požádat MP Olomouc o součinnost spočívající v žádosti o umístění mobilního
kamerového systému a zvýšené pochůzkové činnosti.

05.3 Černá skládka u budovy bývalé Jednoty

V ulici Divadelní, na pozemku přilehlému k budově bývalé Jednoty, se již poněkolikáte objevila černá skládka.
Daný prostor je bohužel přístupný ze včech stran a není možnost zamezit hromadění odpadků ani přistavením
plotu. 
Skládka již byla odstraněna, ale hrozí její opětovné vytvoření.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města
Olomouce - Spisová značka: S-SMOL/305159/2022/OMAJ/BEL
Nemovitá věc: parc. č. 94/58 ostatní plocha o výměře 7220 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc.
Předmětný pozemek se nachází při ulici Šmeralova. Odbor majetkoprávní obdržel žádost Univerzity Palackého
v Olomouci o jeho prodej za účelem jeho využití jako volnočasových a relaxačních aktivit jejich studentů a
ostatní veřejnosti.
Komise prodej předmětného pozemku NESCHVALUJE.
 
 
Usnesení:

Komise prodej předmětného pozemku NESCHVALUJE.
Jedná se o významný nezastavěný pozemek - jak velikostí přes 7000m2, tak polohou v širším centru města při
křížení řeky Moravy a Masarykovy třídy. Územní plán je v této lokalitě poměrně benevolentní - předepisuje
neurčitý solitérní typ zástavby umožňující i zástavbu na ploše celého bloku + umožňuje poměrně široké
spektrum funkčního využití včetně podzemních či nadzemních garáží a pakovacích ploch + neurčuje maximální
zastavěnost území a minimální podíl zeleně.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 Donominace člena komise.



Komise se dohodla donominovat jako nového člena komise pana Davida Helcela. 

KMČ doporučuje Radě města Olomouce nominovat jako člena pana Davida Helcela.

PRO: 5

2 Neoprávněný zábor veřejného prostranství - Dobrovského 2

Komise požaduje vyřešení neoprávněného  záboru  veřejného prostranství na ulici Dobrovského 2 a systémové
řešení pro tyto situace. 

3 Úklid centra.

Komise požaduje intenzivnější úklid v ulicích centra převážně ve víkendových dnech. Největší problém je rozbité
sklo a množství nedopalků cigaret.  

4 Pozvání pana náměstka Otakara Štěpána Bačáka.

Komise se dohodla na pozvání pana náměstka Otakara Štěpána Bačáka na příští jednání komise, které se
uskuteční v úterý 3. 1. 2023.

08 Obecné informace

08.1 Termíny jednání komise v roce 2023 - vždy v 17.00 hodin

- 3. 1. 2023
- 6. 2. 2023
- 6. 3. 2023
- 3. 4. 2023
- 9. 5. 2023
- 5. 6. 2023
- 3. 7. 2023
- 7. 8. 2023
- 4. 9. 2023
- 2. 10. 2023
- 6. 11. 2023
- 4. 12. 2023
 

08.2 Jednání komise městské části Olomouc - střed

Příští jednání komise městské části Olomouc - střed se uskuteční dne 3. 1. 2023 v 17:00 hodin v suterénu
budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 11 / 2022

Datum schválení zápisu: 09. 12. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Magdaléna Vanečková

Zapsal/a:
Magdaléna Vanečková

Ověřil/a:
JUDr. Robert Runták MBA


