
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 17
Olomouc - střed

Č. 2 / 2023 06. 02. 2023 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

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

Omluveni: JUDr. Robert Runták MBA

Hosté: Skalický (MPO), Korhoň (MPO), naše hlídka p.Adam (MPO), Bačák (náměstek)
veřejnost: pí Novotná (koordinátor Do práce na kole)

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR

2.1 Návštěva ředitele MPO
Komisi navštívil ředitel Městské policie p. Skalický, aby představil sebe a práci Městské policie Olomouc. Spolu
s p. Korhoněm, který má na starost webovou aplikaci s podněty komisí pro MPO a p. Adamem, který je přidělen
jako zástupce MPO pro naši komisi odpovídali na jednotlivé dotazy.

Zpřísnění opatření pro nevhodné chování cyklistů (rychlá jízda, jízda po chodníku, apod.). 
Pokutování vědomého znečišťování veřejného prostoru (odhazování odpadků, pejskaři, kteří neuklízí po svých
psech, ...).
Statistikou dopravních nehod ve městě nedisponuje MPO, ale Policie ČR. Jiné statistiky jsou k dispozici na
vyžádání.
Používání přenosného radaru je poměrně úspěšné, avšak závisí na povětrnostních podmínkách.
Rušení nočního klidu (ul. Kateřínská, provozovna Bulzajz) - provozovna je monitorována kamerovým systémem
MPO. Pokud tam dojde např. k napadení, strážníci ihned zasáhnou. Většinou se ale jedná o skupiny, které po
konci otevírací doby opouští podnik, čili nedochází k trestné činnosti.

 

3 Vystoupení hostů

3.1 Návštěva náměstka Bačáka
Pozvání komise přijal 1. náměstek primátora Ing. Otakar Štěpán Bačák, v jehož kompetenci je ekonomický
odbor, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení řízení a kontrolingu městských firem odboru
strategie a řízení a energetika města. Odpovídal na otázky, týkající se umísťování kontejnerů a podzemních
kontejnerů, informoval o tom, co se děje s tříděným odpadem po jeho svozu, o možnosti zřízení nové třídičky, o
postupné výměně stávajících malých popelnic za moderní nášlapové, apod.

3.2 Sousedská slavnost v Kapucínské
Pí. Novotná přišla komisi seznámit s akcí Sousedská slavnost v Kapucínské, která by se měla konat v termínu
7. 10. 2023. Také požádala o zapojení do tohoto projektu, jak finančně, tak i fyzicky (stánek s prezentací). Bližší
informace budou rozeslány emailem.
Komise možnost prezentace ještě zváží, nicméně s konáním akce souhlasí a také ji ráda podpoří.

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů



Přehled požadavků z minulého zápisu
ul. Křížkovského - havarijní stav vozovky - Před uzavřením
Nové dětské hřiště v centru - Předáno
Údržba mlatových chodníků v parcích - Předáno
Odpadkové koše - Předáno
Zimní mobiliář - vánoční trhy - Předáno
Travnatý pás - Dobrovského 21 - Předáno
Informace o předávání staveb - V realizaci
Cukrárna Madlen - nepovolený mobiliář - Před uzavřením
Starší požadavky
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
Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 12. 2022: Donominace člena komise. - Před uzavřením
Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 12. 2022: Neoprávněný zábor veřejného prostranství - Dobrovského 2 - V realizaci
Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 12. 2022: Úklid centra. - Předáno
Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 12. 2022: Pozvání pana náměstka Otakara Štěpána Bačáka. - Před uzavřením

5 Projednávané záležitosti

5.1 Ukliďme Česko
Komise na březnovém jednání rozhodne, zda a v jakém složení se akce zúčastní.

5.2 Kontejnery (ul. Koželužská a Franklinova)
Komise obdržela stížnost na nepořádek v okolí kontejnerů na ulici Franklinova a požadavek na snížení jejich
počtu. V minulosti se na žádost obyvatel ulice počet kontejnerů zvýšil a umístily se k nim kamery, které prostor
monitorují, aby ke znečištění nedocházelo. Toto opatření nefunguje, obyvatelé ulice tedy žádají o snížení počtu
kontejnerů, případně jejich úplné přemístění.
P. náměstek přislíbil, že situaci nechá prověřit odborem městské zeleně a odpadového hospodářství, případně
se pokusí prověřit možnost přesunu těchto kontejnerů na jiné místo (např. k nadzemním garážím na ul.
Koželužská/Hanáckého pluku).

5.3 Podzemní kontejnery v MPR
Komise by ocenila, pokud by stávající kontejnery na tříděný odpad v městské památkové rezervaci začaly
nahrazovat podzemní kontejnery, které esteticky tolik nezatěžují okolí. Jejich pořízení se hradí z dotačních
prostředků a stávající technika je zvládá vyvážet. Nevýhodou je, že se musí vejít mezi inženýrské sítě a zeleň. 

5.4 Svoz odpadu pro podnikatele
Město se podle nové vyhlášky může postarat o svoz odpadu u jednotlivých podnikatelů, nicméně na to zatím
není pracovní kapacita. V rámci jednotek možnost je, ale prozatím ne pro všechny.

5.5 Modrozelená infrastruktura
P. Helcel informoval p. náměstka o tom, jak se naší komisi podařilo zastaralý projekt na rekonstrukci Nerudovi
ulice zmodernizovat a docílit zapracování tzv. modrozelené infrastruktury (pozn. "Modro-zelená infrastruktura je
síť prvků budovaných v harmonii s přírodou nejčastěji ve městech pro řešení urbanistických a klimatických
problémů spadající pod urbánní ekologii").
Komise by uvítala, pokud by se tento modelový případ mohl zakomponovat i do ostatních velkých investic (např.
spádování do zeleně nejen chodníků, ale také komunikací a parkovacích míst).
P. náměstek informoval o vzniku střednědobého investičního plánu na budoucí 4 roky, který se bude schvalovat
na březnovém jednání zastupitelstva města.

5.6 Neoprávněné zábory městské zeleně
Komise se neustále setkává s problematikou neoprávněných záborů městské zeleně a neoprávněného
parkování, které tuto městskou zeleň nenávratně demoluje. Pokud dochází k porušení zákona, je nutné zavolat
strážníky MPO, která sama toto porušení zdokumentuje (nestačí vlastní fotodokumentace).

5.7 Elektromobilita ve městě
P. náměstek informoval, že projekty eletromobility ve městě se dotýkají zatím pouze veřejné dopravy, zbytek se
nechává na komerčním sektoru.

5.8 Estetizace



Komise dříve žádala o zafinancování opravy mobiliáře v parcích z prostředků na estetizaci, což bylo zamítnuto z
důvodu, že mobiliář má ve své správě Výstaviště Flora Olomouc a nikoli město. Nyní však došlo k navýšení cen
energií a tím pádem k poklesu finančních prostředků, kterými na opravy Flora disponuje, je tedy možnost vložit
naše prostředky a obnovit zničené lavičky.
Komise se rozhodla udělat revizi všech dosavadních návrhů na estetizaci.
Stále je možné zamyslet se nad novými návrhy. 

5.9 Reklamní bannery u zastávky Výstaviště Flora
Komise v minulosti žádala o informaci, zda jsou nevzhledné bannery umístěné na provizorním oplocení u
zastávky Výstaviště Flora legální, avšak dosud nikdo neodpověděl. P. náměstek přislíbil, že situaci prověří.

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

6.1 Změna termínu jednání komise
Nové termíny:

březen: ST 8. 3. 2023 v 17 hod.
červen: ST 7. 6. 2023 v 17 hod.

6.2 OZV o zákazu používání zábavní pyrotechniky
Komise neschválila rozšíření OZV o zákazu používání zábavní pyrotechniky na městskou část Olomouc-střed.

Usnesení:
Komise souhlasí s rozšířením OZV o zákazu používání zábavní pyrotechniky.

Pro: 3 Proti: 5 Zdržel se: 0

6.3 Předzahrádky
Komise má výhrady k následujícím předzahrádkám:

Hanácká restaurace - požadujeme zachování volného průchodu pro pěší.
Cukrárna Madlen - požadujeme opatření, aby neumísťovali nepovolený mobiliář (zmrzlina, udírna, chladící
vitrína)
Moravská restaurace - vzhled předzahrádky.

7 Nové požadavky

1 Polopodzemní kontejnery - nové umístění

Komise žádá o prověření možnosti nahrazení klasických kontejnerů podzemními kontejnery na Biskupském
náměstí (viz územní studie lokality), dále Palachově náměstí a v ulici Domovina.

2 Reklamní bannery u zastávky Výstaviště Flora

Komise žádá o odstranění reklamních bannerů u zastávky Výstaviště Flora včetně odstranění provizorního
oplocení, na němž se bannery nacházejí.

3 Koncepce umísťování solárních panelů

Komise vznáší podnět k vypracování koncepce umísťování solárních panelů na střechy domů v MPR
Olomouce.

8 Obecné informace
Příští jednání komise městské části Olomouc - střed se uskuteční dne 8. 3. 2022 v 17:00 hodin v suterénu
budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 2 / 2023

Datum schválení zápisu: 20. 02. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Magdaléna Vanečková



Zapsal/a:
Mgr. Iveta Krausová

Ověřil/a:
Magdaléna Vanečková


