
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 17
Olomouc - střed

Č. 1 / 2023 03. 01. 2023 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Magdaléna Vanečková, JUDr. Robert Runták MBA, Ing. arch. David Helcel, Mgr. Iveta
Krausová, Mgr. Miloš Dostál, Mgr. Eva Lebedová Ph.D., Mgr. Věra Brožová, Jana Fraitová,
RNDr. Aleš Jakubec Ph.D.

Hosté: zástupce MPO

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Pokutování pejskařů

Městská policie byla informována o stížnosti na čistotu ulic a byla požádána, aby více pokutovala pejskaře, kteří
neuklízí po svých psech.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Donominace člena komise. - Před uzavřením
Neoprávněný zábor veřejného prostranství - Dobrovského 2 - V realizaci
Úklid centra. - Předáno
Pozvání pana náměstka Otakara Štěpána Bačáka. - Před uzavřením
Starší požadavky
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 - Vyřešené
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. - Vyřešené
Zápis č. 9/2022 ze dne 12. 09. 2022: Rušení nočního klidu. - Vyřešené
Zápis č. 9/2022 ze dne 12. 09. 2022: Žádost o zavedení policejních kontrol zakázaného objíždění tramvají v
zastávkách zleva. - Vyřešené
Zápis č. 9/2022 ze dne 12. 09. 2022: Oprava chodníku v ulici Legionářská. - Vyřešené

05 Projednávané záležitosti



05.1 Rozpočet komise

Členové komise byli seznámeni s rozpočtem pro rok 2023, který je stejný jako v loňském roce.
Je třeba vytipovat lokality a možnosti, kam disponující prostředky investovat.
Rozpočet:
- opravy 75 tis. Kč
- nákup služeb 75 tis. Kč
- estetizace 300 tis. Kč
- oprava komunikací 150 tis. Kč

05.2 Vozovka ul. Křížkovského

Komise byla upozorněna na špatný stav vozovky v ulici Křížkovského. Na opravu této lokality existuje projekt,
který zatím nebyl realizován z důvodu finanční náročnosti.
Komise žádá město o prověření, zda je možné s havarijním stavem vozovky něco udělat i mimo realizaci
projektu.

05.3 Estetizace

První návrhy pro estetizaci:
- umístění basketbalových košů v parku,
- výsadba keřů kolem budovy tělocvičny Obchodní akademie,
- prověření možnosti vybudování dětského hřiště v parku pod Letním kinem, případně návrh jiné lokality pro
nové dětské hřiště v centru města.

05.4 Mlatové chodníky

Komise byla upozorněna na havarijní stav mlatového chodníku v parku pod schody vedle vily Primavesi. V
chodníku se při dešti tvoří kaluže a travnatá plocha vedle něj je rozježděná a zablácená.
Komise žádá o pravidelnější údržbu a dosypávání štěrkem u všech těchto mlatových chodníků.

05.5 Odpadkové koše

Komise byla upozorněna na nedostatek malých odpadkových košů v ulicích města.

05.6 Zimní mobiliář

Při konání vánočních trhů nesmí být umístěn zimní mobiliář před provozovnami. Na základě žádosti rada města
v roce 2022 vyhověla a povolila umístění zimního mobiliáře, nicméně odbor památkové péče toto následně
zamítl.
Komise žádá radu města o prosazení tohoto povolení v následujícím roce.

05.7 Hosté

Na únorovém jednání přislíbil svou účast p. náměstek Bačák.
Na březnové jednání bychom rádi pozvali ředitele Technických služeb.

05.8 Stížnost občana.

Na  komisní mail nám přišla stížnost od občana, doložená fotografiemi, týkající se neodklizeného listí na Dolním
náměstí a velkého množství psích exkrementů na chodnících uvnitř historického jádra. Komise požádala
zástupce Městské policie, aby více pokutovala pejskaře, kteří neuklízí po svých psech. Co se týká neuklizeného
listí, tak existuje mobilní aplikace Moje Olomouc, kde v sekci Hlášení závad lze na jakýkoliv problém upozornit a
pokud je problém řešitelný, tak je v krátkém čase i vyřešen. Aplikaci používáme celkem často, upozorňujeme
zde například na uvolněné dlaždice v chodníku, přeplněné odpadkové koše, nesvítící lampy atd. Na neodklizené
listí tedy komise upozorní v rámci této aplikace.
 
 
 
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl



06.1 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SMOl
Žádost č. j.: SMOL/333283/2022/OMAJ/MR/Cih
Prodej pozemků při ulici Wittgensteinova
Komise souhlasí s prodejem.
Usnesení:

Komise souhlasí s prodejem předmětných pozemků
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 ul. Křížkovského - havarijní stav vozovky

Komise žádá město o prověření, zda je možné něco udělat s havarijním stavem vozovky v ul. Křížkovského.

2 Nové dětské hřiště v centru

Komise žádá o prověření možnosti vybudování dětského hřiště v parku pod Letním kinem, případně o návrh jiné
lokality pro nové dětské hřiště v centru města.

3 Údržba mlatových chodníků v parcích

Komise žádá o pravidelnější údržbu a dosypávání štěrkem u všech mlatových chodníků nacházejících se v
parcích.

4 Odpadkové koše

Komise žádá o doplnění malých odpadkových košů v lokalitě Terezské brány (Palachovo náměstí) a ul.
Lafayettova.

5 Zimní mobiliář - vánoční trhy

Komise žádá radu města o prosazení povolení zimního mobiliáře v průběhu vánočních trhů v roce 2023.

6 Travnatý pás - Dobrovského 21

Komise žádá o prověření stavby - Dobrovského 21. Před domem je rozježděný travnatý pás. Pokud již netrvá
zábor a stavba je předaná, žádáme o uvedení do původního stavu.

7 Informace o předávání staveb

Komise žádá o zasílání informací, kdy se předává stavba, aby bylo případně možné se k předání dostavit.

8 Cukrárna Madlen - nepovolený mobiliář

Komise požaduje řešení nepovoleného mobiliáře před cukrárnou Madlen (bistro stolky, světelná "výzdoba",
slunečníky s reklamním potiskem, ...).

08 Obecné informace

Příští jednání komise městské části Olomouc - střed se uskuteční dne 6. 2. 2022 v 17:00 hodin v suterénu
budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10.



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 1 / 2023

Datum schválení zápisu: 15. 01. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Magdaléna Vanečková

Zapsal/a:
Mgr. Iveta Krausová

Ověřil/a:
Magdaléna Vanečková


