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KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 
(Olomouc-střed) 

 
Zápis č. 8/2011 

z jednání dne 5. září 2011 
 
 

I.  Prezence 
Přítomni: Černohouz, Čulík, Chlupová, Kalman, Lazorčáková, Marková, Svetková, 

Šimeček, Valenta, Vlček, Vysoudil, Záleská 
Hosté: zástupce MPO pan Štýbnar, zástupkyně PČR paní Hradilová, zástupci 

Povodí Moravy pánové Fína a Holásek, p. Marek – zastupitel města 
Olomouce 

 
II.  Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 5. 9. 2011 od 16.30 hod. v zasedací 
místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého jelena. Předseda přivítal 
přítomné a zahájil jednání návrhem jeho programu. 

 
III.  Schválení zápisu z minulého jednání 

Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění. 
pro-12    proti-0    zdržel se-0 

  
IV.  Otevřené body 

a) Veřejné osvětlení  
KMČ byla oslovena Technickými službami, aby uvedla, které stožáry 
veřejného osvětlení v její lokalitě potřebují nejnutněji opravy či nátěry. KM Č 
se shodla na tom, že nátěry potřebuje převážná část všech stožárů v centru 
města. Má-li pak vyzvednout konkrétní lokality, navrhuje, aby v první 
etapě byly natřeny hlavně stožáry na tř. Svobody, Palackého a Pöttingově 
ulici. 
pro-12    proti-0    zdržel se-0 

b) Rekonstrukce komunikací v oblasti působnosti KMČ č. 17 
Předseda KMČ ve věci oprav komunikací v areálu spadajícím pod působnost 
komise jednal s Ign. Čechem z Technických služeb a Ing. Kmoníčkovou z 
odboru dopravy. Ve spolupráci s nimi připravil pro komisi přehled 
odhadovaných cen oprav jednotlivých úseků komunikací a zjistil informace o 
problémech s opravami spojených. KM Č diskutovala možnosti rekonstrukce 
komunikací při využití prostředků jí přidělených ve výši 300 tis. Kč. 
V návaznosti na fakt, že jiné varianty nejsou v rámci zmíněné hodnoty 
realizovatelné, se KMČ rozhodla doplnit jí přidělené prostředky o finanční 
prostředky jí vyhrazené na opravy a udržování areálu komise, aby bylo 
možné realizovat v roce 2011 alespoň následující akce: 
- Kollárovo nám. – oprava zaniklého pískoviště a blízkých laviček 
- Tylova – předlažba strany přiléhající k Červenému kostelu dlažbou 40/40 
Ostatní komisí navržené opravy komunikací budou postupně dle 
finančních možností realizovány odborem dopravy. 

c) Opakované rušení nočního klidu na ulicích přilehlých ke Klubu 15 minut 
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Mgr. Černohouz, předseda KMČ, v souladu s pověřením z posledního jednání 
KMČ zpracoval a předal žádost o zbudování stacionární kamery řediteli 
Městské policie Olomouc. 
Na jednání s panem ředitelem pak získal informace o tom, že v současnosti 
není instalace kamery na místě reálná, neboť neexistuje možnost, jak ji 
napojit na elektřinu, aby mohla být nepřetržitě v provozu. Její zbudování 
bude řešeno v rámci rekonstrukce mostu a přilehlých křižovatek během 
druhé etapy Protipovodňových opatření ve městě. MPO prozatím zajistí 
zvýšenou frekvenci obchůzek strážníků v místě, a to zejména v nočních 
hodinách. 
Stěžovatelům bude brzy na jejich petici odpovězeno panem primátorem. 
 

V. Nové záležitosti 
a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 35 Rozhodnutí a 4 Dohody o povolení 
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí. 

b) Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2012 
Odbor investic žádá KMČ, aby předložila návrhy na realizaci investic na území 
komise. 
KM Č nově vznáší požadavek na realizaci dlážděného stání na nádoby 
s komunálním a tříděným odpadem v rohu Palachova náměstí při ulici 
Javoříčské. 
Dále pak trvá na svých požadavcích z minulých let, a to konkrétně na 
zbudování pítek na Horním a Dolním náměstí a nám. Republiky. V ulici 
U Reálky požadujeme vybudování plochy pro volnočasové aktivity občanů. 
Dále se jedná o požadavky na osvětlení chrámu církve Československé 
Husitské, vybudování domu s pečovatelskou službou v centru Olomouce, 
opravu či zrušení zanedbaného chodníku na spojnici tř. Svobody a ulice 
Javoříčské a konečně zúžení ulice Legionářské při Teplotechně a jeho částečné 
nahrazení zeleným pásem. 
pro-12    proti-0    zdržel se-0 

c) Zástupci Povodí Moravy 
Ing. Fína (ředitel závodu Horní Morava) a Ing. Holásek (správce toků) 
seznámili členy komise s fungováním Povodí Moravy a věcmi, které spadají do 
jejich působnosti. Zejména se rozhovořili o Protipovodňových opatřeních 
chystaných v Olomouci na příští období. V rámci etapy II.a) mají být 
realizována opatření na Nových Sadech a v rámci etapy II.b) pak asi 
nejzásadnější úpravy břehů, koryta a přilehlých ploch i mostů na Masarykově a 
Komenského ulici. Tyto akce jsou ve fázi přípravy dokumentace pro následné 
stavební řízení, aby mohla být stavba zahájena v roce 2013. Ve fázi příprav se 
pak nachází III. etapa, v jejímž rámci má dojít k významným úpravám v oblasti 
Černovíra a Chomoutova. Tuto fázi však již v zárodku dlouhodobě brzdí 
nevyřešené majetkoprávní vztahy v oblasti. 
Dále měli členové KMČ možnost položit jim otázky z jejich oboru. 
- Čištění břehů mlýnského potoka v Bezručových sadech – dle nové 

legislativy spadá do působnosti města, které následně může vyčíslit cenu 
čištění Povodí Moravy 

- Na Mlýnském potoce se stále jedná o zbudování nástupních a výstupních 
míst pro vodáky 
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- Občané, kteří zaznamenají drobné problémy (např. zaklíněné kmeny či jiné 
překážky) mohou PM kontaktovat na e-mailu fina@povodi.cz, další 
kontakty naleznou na www.pmo.cz 

d) č.j. SMOl/Maj/22/3007/2011/Sk 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. 
č. 85/32 ostatní plocha o výměře 1m2 při ulici Dobrovského za účelem 
umístění informačního navigačního značení 
KM Č č. 17 s návrhem nesouhlasí. Dále KMČ upozorňuje na skutečnost, že 
reklamních ploch i informačních navigačních značení je už nyní v centru 
města přebytek a že tyto plochy hyzdí jeho vzhled. 
pro-12    proti-0    zdržel se-0 

e) č.j. SMOl/Maj/22/2278/2011/Čí 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k prodloužení pronájmu 
s možností následného prodeje pozemků parc. č. 104/1, parc. č. 105/50, parc. č. 
125/6, parc. č. 125/9 při ulicích Kateřinská a tř. Svobody společnosti Tržnice 
HOPA, spol. s r.o. za účelem provozování tržiště. 
KM Č č. 17 se necítí být ve věci takového rozsahu kompetentní podat 
stanovisko, proto se k záměru nebude nijak vyjadřovat. KMČ nezná 
záměr města s předmětnými plochami do budoucna. Předpokládá, že 
takový rozsáhlý záměr vyžaduje výběrové řízení. 
pro-12    proti-0    zdržel se-0 

f) č.j. SMOl/Maj/22/3437/2011/Sk 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k pronájmu osmi pozemků 
v centru města společnosti ARES CZ s. r. o. za účelem umístění a provozování 
reklamních panelů typu SCROLL – CITYLIGHT. 
KM Č s žádostí nesouhlasí, a to s ohledem na fakt, že fotodokumentace 
přiložená k žádosti nekoresponduje s tvrzením žadatele. Ten tvrdí, že se 
jedná o náhradu starých citylightů novými. To by KMČ byla ochotna 
podpořit. V situaci, kdy se však jedná o zbudování nových panelů, což 
potvrzují fotografie, komise žádost nepodporuje. 
pro-9    proti-1    zdržel se-0 

g) Návrhy na další rekonstrukce komunikací v oblasti působnosti KMČ č. 17 
Kromě komunikací navržených k opravě na minulém jednání KMČ nově 
navrhuje rekonstrukce následujících komunikací: 
- Hrn čířská – odstranění náletové zeleně na chodnících po obou stranách 
- Nerudova – oprava celého povrchu vozovky (velké nerovnosti) 
 

VI.  Různé, diskuze 
a) Agenda jubilantů 

Předseda informoval členy o tom, že předal pí Romanovské kontakty na ně 
s cílem zefektivnit spolupráci při roznášení balíčků jubilantům. Pí Lazorčáková 
předala členům přáníčka na další čtvrtletí. 

b) Dopravně bezpečnostní situace před školou na ulici 8. května 
Mgr. Vlček přednesl žádost, aby byla v zájmu bezpečnosti žáků řešena situace 
před školou, kde hrozí nebezpečí střetu žáků s vozidly. KMČ žádost 
diskutovala a jako  ideální se jí jeví zbudování přechodu pro chodce, instalace 
svislého dopravního značení upozorňujícího na chodce ve vozovce či omezení 
rychlosti v místě. 

c) KMČ obdržela od Technických služeb plán prací na srpen a září 2011. 
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d) KMČ obdržela od firmy ČEZ oznámení o přerušení dodávky elektřiny na ulici 
8. května dne 15. srpna 2011. 

e) KMČ obdržela pozvánku na zasedání zastupitelstva města Olomouce, které se 
uskuteční dne 7.9.2011 ve velkém zasedacím sále budovy na Hynaisově ulici. 

f) Předseda informoval členy komise o výrobním výboru ve věci zbudování 
přechodu pro chodce na ulici Studentská, kterého se za KMČ účastnili 
s panem Čulíkem. Přechod bude realizován při východu z ulice Slovenská 
tak, aby navazoval na cestu vedoucí mezi budovou krajského soudu a 
areálem bývalých jezdeckých kasáren, která vede k parkovišti při ulici 
U Stadionu. 

g) Předseda KMČ přednesl problém množících se holubů v centru města a 
KM Č diskutovala jeho možná řešení. 

 
VII.  Úkoly 

 
VIII.  Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.30 hod. Příští jednání se bude konat dne 3. 10. 2011 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého  
jelena na Dolním náměstí. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána. 
 
 
 

V Olomouci dne 6. září 2011 
 
 
Zapsala Mgr. Dana Chlupová 
 
Zápis ověřil a doplnil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


