
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 17
Olomouc - střed

Č. 3 / 2023 08. 03. 2023 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

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

Omluveni: Mgr. Věra Brožová, Mgr. Markéta Záleská

Hosté: strážníci MPO
pí. Michalcová (veřejnost)

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR

2.1 Rušení nočního klidu
Komise je neustále upozorňována na rušení nočního klidu převážně před restauračními provozovnami ve
městě. Tato problematika naši městskou část bohužel zatěžuje více než jiné lokality.

2.2 Nepovolené parkování - ul. Komenského a Dobrovského
Strážníci byli upozorněni na parkování vozidel přímo v křižovatce ulic Komenského a Dobrovského. Jedná se o
častý problém v této lokalitě.

3 Vystoupení hostů

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu
Polopodzemní kontejnery - nové umístění - Předáno
Reklamní bannery u zastávky Výstaviště Flora - Před uzavřením
Koncepce umísťování solárních panelů - Předáno
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. - Vyřešené
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. - V realizaci
Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 12. 2022: Pozvání pana náměstka Otakara Štěpána Bačáka. - Vyřešené
Zápis č. 1/2023 ze dne 03. 01. 2023: ul. Křížkovského - havarijní stav vozovky - Vyřešené
Zápis č. 1/2023 ze dne 03. 01. 2023: Nové dětské hřiště v centru - Vyřešené
Zápis č. 1/2023 ze dne 03. 01. 2023: Údržba mlatových chodníků v parcích - Předáno
Zápis č. 1/2023 ze dne 03. 01. 2023: Odpadkové koše - V realizaci
Zápis č. 1/2023 ze dne 03. 01. 2023: Zimní mobiliář - vánoční trhy - Předáno
Zápis č. 1/2023 ze dne 03. 01. 2023: Travnatý pás - Dobrovského 21 - V realizaci
Zápis č. 1/2023 ze dne 03. 01. 2023: Informace o předávání staveb - V realizaci
Zápis č. 1/2023 ze dne 03. 01. 2023: Cukrárna Madlen - nepovolený mobiliář - Vyřešené



5 Projednávané záležitosti

5.1 Stížnost na rušení nočního klidu - ulice Kosinova
Pí. Michalcová přišla na komisi se stížností na rušení nočního klidu v ulici Kosinova - podnik Vyhoukaná sova.
Provozovna bývá otevřená dlouho do noci a postávají před ní hlasité skupiny lidí v podnapilém stavu. 
Problematika byla projednána s přítomnými zástupci Městské policie. 

5.2 Dopravní situace - křižovatka Komenského / Dobrovského
Na komisi byl zaslán podnět občana k řešení dopravní situace křižovatky Komenského a Dobrovského a
průjezdů těžkotonážních vozidel na mostu přes Mlýnský potok, na ulici Dobrovského, pod Letním kinem.
Neustále zde vznikají dopravní zácpy, jejichž hlavní příčinou je parkování vozidel přímo v křižovatce.
Dalším problémem je opakovaný průjezd těžkotonážních nákladních vozů přes most u Letního kina.
Řešeno s přítomnými strážníky MPO.

5.3 Kontejnery
Na únorovém jednání komise probírala umístění podzemních kontejnerů. Možnosti zde jsou, budou vytipovány
lokality.
Přesun problematických kontejnerů z ulice Franklinova na lokalitu pod Hanáckým kopcem není možný, jelikož v
místě kontejnery stojí a na další již není místo. Jediným řešením je tak umístěná kamera Městské policie, která
problematické kontejnery monitoruje.

5.4 Oprava chodníků
Vytipované lokality k zafinancování oprav chodníků: 

ul. Spojenců č. 16, předlažba 40/40
ul. Husova, předlažba 40/40 - rozděleno na 4 úseky

Usnesení:
Komise souhlasí s předlažbou ul. Husova - I. úsek (od ul. Masarykova směrem k Bristolu).

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

5.5 Estetizace
Návrhy na estetizaci:

Oprava laviček v městských parcích.
Výsadba stromů na Tržnici.
Umístění lavičky na tř. Svobody, na autobusové zastávce Nám. hrdinů (u České spořitelny).

Usnesení:
Komise souhlasí s těmito návrhy na estetizaci: 
oprava laviček v parku a umístění lavičky na autobusové zastávce Nám. hrdinů (tř. Svobody u České spořitelny).

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

5.6 Nedostatečná kapacita odpadkových košů
Odpadkové koše ve městě i v parcích jsou velmi malé a tím pádem neustále přeplněné. Ve chvíli, kdy dojde k
přeplnění koše jsou odpadky poházeny kolem nádob. Řešením by mohla být obměna těchto malých modelů
košů za větší, komise by chtěla prověřit tuto možnost.

5.7 Stížnost - chodník podél železniční tratě za OC Šantovka
Komise obdržela žádost občana o zlepšení stavu chodníku podél železniční tratě za OC Šantovka směrem k
řece Morava. Díky výmolům a místy hliněnému povrchu je zde po dešti mnoho kaluží a blátivý povrch.
Chodník byl nahlášen prostřednictvím webové aplikace k řešení na Technické služby města Olomouce. Ukázalo
se, že v tomto případě nejde o běžnou opravu malého rozsahu, čekáme na vyjádření Magistrátu.

5.8 Cukrárna Madlen
Komise opakovaně upozorňuje na problematického provozovatele Cukrárny Madlen na Dolním náměstí. Je
potřeba pohlídat porušování nařízení - momentálně není ulizen zimní mobiliář.

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

7 Nové požadavky

1 Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé komise

Komise navrhuje, aby se poměr částky určené pro opravy chodníků určoval podle celkové rozlohy dané městské



části. Současný stav, kdy mají všechny městské části k dispozici stejnou částku, je nelogický.

2 Odstranění nefunkčních SMART laviček

Komise žádá o odstranění nefunkčních SMART laviček z ulice Palackého (před budovou NAMIRO) a Tř.
Svobody (u České spořitelny).

3 Nedostatečná kapacita odpadkových košů

Komise neustále upozorňuje na nedostatečnou kapacitu odpadkových košů ve městě i v městských parcích.
Komise žádá o prověření možnosti postupné obměny těchto malých košů za větší modely.

4 Urgence

Komise urguje vyjádření k následujícím požadavkům: Obousměrný provoz cyklistů v centru Olomouce, Travnatý
pás - Dobrovského 21, Odpadkové koše - ul. 8. května a Pekařská.

8 Obecné informace
Příští jednání komise městské části Olomouc - střed se uskuteční dne 3. 4. 2022 v 17:00 hodin v suterénu
budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 3 / 2023

Datum schválení zápisu: 21. 03. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Magdaléna Vanečková

Zapsal/a:
Mgr. Iveta Krausová

Ověřil/a:
Magdaléna Vanečková


