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a) KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 9/2014 

z jednání dne 6. října 2014 

 

 
II. Prezence 

Přítomni: Černohouz, Chlupová, Kalman, Lazorčáková, Marková, Šimeček, Šnajdrová  

Omluveni:  Čulík, Grass, Svetková, Valenta, Vanžurová, Vysoudil, Záleská 

Hosté:  Ing. Přibylová - OKR, zástupkyně společnosti Zahrada Olomouc, obyvatelé 

domu Palackého 4, zástupce MPO - pan Otevřel, zástupce PČR - pí Hradilová 

 

III. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 6. 10. 2014 od 16.30 hod. v zasedací 

místnosti 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10. Předseda přivítal 

přítomné a zahájil jednání. 

 

IV. Schválení zápisu z minulého jednání 

Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění. 

pro - 7    proti - 0   zdržel se - 0 

 

V. Otevřené body 

 

a) Komunikace 

Předseda se v mezidobí na odboru dopravy dotázal na několik témat, která v průběhu 

minulých jednáních komise řešila a se kterými se na ni obrátili občané. Dostalo se 

mu následujících odpovědí: 

 Kateřinská ulice - probíhá předlažba financovaná komisí, dokončeno bude 

do konce října 

 Švermova - Dalkia uvedla vozovku do původního stavu, v tom kanálová 

vpusť na ulici nebyla. Existuje shoda na realizaci a napojení  vpusti na síť 

kanalizace s Moravskou vodárenskou, snad bude realizována v příštím roce. 

 Vídeňská - k převzetí od Dalkie dosud nedošlo, ještě do 15.11. proběhnou 

dodělávky, aby vše odpovídalo původnímu stavu. Nafocené kaluže před č.or. 

19 až 23 existovaly už před rekonstrukcí, oprava je v plánu na příští rok. 

 plavecký bazén - chodník u zdi pod lávkou pro pěší je prioritou, bude 

realizována úprava na počátku příštího roku 

 chodník na ulici Koželužská u Koruny k Metropolu - občané si stěžují na 

přílišný sklon a nevyhovující stav - zpracovává se projektová dokumentace, 

mělo by být realizováno v příštím roce spolu s úpravami před Metropolem 

 chodník na Hanáckého pluku (Hanácký kopec) - občané si stěžují, že 

schody pod vrcholem kopce činí obtíže při jízdě s kočárkem - zatím se má 

zadat dokumentace, je třeba kladné stanovisko NPÚ, pak má jít do rady a až 

pak přijde na řadu realizace. 

 zábradlí podél Mlýnského potoka (nábřeží Přemyslovců a tř. J. z Poděbrad) 

- město momentálně zpracovává přehled všech zábradlí a rozdělí je jasně na 

ta, která spravuje ono a která Povodí Moravy či jiný vlastník. Pak bude 

následovat oprava havarijních úseků a výhledově rozsáhlejší rekonstrukce dle 

možností. 

 

b) Letní kino 
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30.9.2014 rada města projednala situaci ohledně pronájmu areálu letního kina a 

přilehlé zahradní restaurace. Bylo jí předloženo i doporučující stanovisko naší 

komise.  Rada se rozhodla uzavřít s provozovatelem dodatek nájemní smlouvy, který 

do ní doplní režim provozu restaurace, sankce související s jeho překročením. Doba 

nájmu bude rovněž z doby neurčité zkrácena prozatím do konce roku 2015. Dodatek 

bude druhé straně předložen k podpisu. Nepodepíše-li, přichází v úvahu výpověď 

smlouvy či odstoupení od ní. 

KMČ doporučuje do budoucna zvážit i jiné využití areálu dnešní restaurace po 

vzoru jiných měst, kdy přichází v úvahu dětské hřiště, odpočinková zóna či 

jejich kombinace. 

 

c) Plán investic 2015 

 Ing. Tichý z odboru investic zavedl do plánu investic požadavky KMČ a současně jí 

doporučil ty méně náročné řešit operativně přes jednotlivé odbory MmOl. 

 

d) Vývěsní deska KMČ 

Mgr. Puhač informoval předsedu KMČ o tom, že nové vývěsky budou instalovány 

ještě letos včetně té naší. 

 

e) Setkání lídrů politických stran a předsedů KMČ 

Nebylo možné organizačně zajistit, mělo by se odehrát pod patronátem Mgr. Puhače 

po volbách. 

 

VI. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 35 Rozhodnutí a 1 Dohoda o povolení zvláštního 

užívání zeleně, jež KMČ bere na vědomí. 

 

b) Stížnosti občanů 

Jednání komise navštívili občané žijící na ulici Palackého. Jejich stížnost se týkala 

dvou věcí: 

 kamiony v centru města 
Občané seznámili komisi s tíživou situací, kterou v centru města zapříčiňuje 

možnost průjezdu kamionů zejména po Tř. Svobody. Negativních jevů s tím 

spojených je několik: 

o devastace vozovky z žulových kostek, která si každoročně žádá v mnoha 

úsecích opravy a která v současnosti dosahuje místy až hrozivých 

rozměrů, kdy koleje jsou hlubší než 30 cm a hrozí poškození projíždějící 

vozidel (již několik případů bylo). 

o nebezpečná dopravní situace pro chodce, když plně naložené nákladní 

automobily mohou jen velmi obtížně zabrzdit před chodcem 

vyběhnuvším z tramvajového ostrůvku. 

o hluk a prach spojený s průjezdy kamionů 

o otřesy spojené s průjezdy kamionů mají negativní vliv na statiku s 

vozovkou sousedících domů. Může hrozit, že mohou padat římsy, štíty či 

praskat zdi. Domy v centru nejsou stavěny na to, aby v jejich těsné 

blízkosti projížděly mnohatunové nákladní automobily. 

Kamiony jsou dnes do centra města přímo hnány z Velkomoravské/ 

Albertovy/ Foerstrovy/ Pražské ulice zákazem vjezdu  na Foerstrově ulici, 

aniž by účinně byly donuceny použít vnější obchvat města.  

KMČ jednoznačně podporuje návrh občanů na naprostý zákaz vjezdu 

nákladních automobilů nad 7,5 t (či 6 tun) do centra města. Ztotožnili se 

s tímto i přítomní zástupci MPO a PČR. Doporučujeme úplný zákaz sjetí 

z Velkomoravské, Foerstrovy, Albertovy a Pražské ulice směrem do 



 - 3 - 

města v celém úseku od bývalého Hodolanského divadla až po kruhový 

objezd u Globusu (s výjimkou přilehlých odstavných parkovišť u 

Baumaxu a jinde). 

 

 sloupky na Palackého 

 Na ulici Palackého se od Náměstí Hrdinů po obou stranách táhnou řady 

železných sloupků.  Ty jsou však propojeny řetězy pouze v úseku od Náměstí 

Hrdinů po přechod pro chodce. Od přechodu dál do ulice Palackého již jsou 

pouze sloupky, které tak brání pouze tomu, aby auta vjela na chodník. Chodci 

mezi nimi přecházet mohou volně. Občané navrhují instalaci řetězů (krom 

vjezdů, stání před lékárnou a přechodů z tramvajových ostrůvků) na sloupky 

v celé délce, aby bylo zamezeno chodcům vstupovat do vozovky, kde se jim 

zlíbí. 

 Komise návrh podporuje a zjistí, zda je to možné, na odboru dopravy. 

 

c) Studie obnovy zeleně - Remešova 

Jednání komise navštívily Ing. Přibylová z odboru koncepce a zástupkyně 

společnosti Zahrada Olomouc, aby seznámily členy s koncepcí možné budoucí 

obnovy zeleně v lokalitě před "domem železnic" na Tř. Svobody mezi ulicemi 

Remešova a Nerudova a v ulici Remešova samotné. V Remešově ulici má být 

realizována především výsadba aleje stromů na straně ulice dále od tržnice. Na 

zmíněném prostranství mají být odstraněny rozptýlené a nesourodé dřeviny, které 

budou nahrazeny rovněž řadou stromů s tím, že v okolí sochy budou vysazeny nižší 

rostliny. 

Komise jednoznačně podobné snahy o zkrášlení zeleně v centru podporuje, 

stejně tak i tento konkrétní záměr. Současně z diskuse vyplynula i nutnost 

zamyslet se nad koncepcí zeleně v celé délce Tř. Svobody a tuto řešit koncepčně 

návazně. Sjednoceny by mohly být prvky mobiliáře, zastávky MHD i zelené 

pásy a prvky v nich. 

 

d) Požadavky na TSMO 

KMČ v rámci diskuse vnímá jako žádoucí ohledně čistoty centra města tyto 

realizace: 

 instalace odpadkového koše v areálu parčíku při ulici Komenského - pod letním 

kinem u Mlýnského potoka 

 instalace odpadkového koše na rohu Aksamitovy a Kateřínské - došlo nedávno k 

jeho odstranění, žádáme obnovu 

 předseda se dotáže na vedení TSMO, zda by bylo možné v rozumných periodách 

čistit (umývat) nádoby na tříděný odpad, především plastové kontejnery a zda se 

o tom v dohledné době uvažuje. Postupem času tyto totiž jsou víc a víc 

znečištěné a páchnou. 

 

e) Komunikace 

Doporučujeme předlažbu tř. 17. listopadu v úseku přiléhajícím k budově 

Pedagogické fakulty na Žižkově náměstí až k autobusové zastávce Tř. 17.listopadu. 

Za deště se stává "minovým polem s rozsáhlou lagunou. 

 

VII. Různé, diskuze 

 

a) TSMO zaslaly komisi plán prací na měsíc říjen 2014 a objednávku prací od MmOl 

na tentýž měsíc. V centru města mají probíhat průběžné opravy sloupů veřejného 

osvětlení. 
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VIII. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.20 hod. Příští jednání se bude konat v pondělí 3.11.2014 od 

16.30 hod. v zasedací místnosti 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. 

or. 10. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.  

 

 

V Olomouci dne 18. října 2014 

 

 

 Zapsala Mgr. Dana Chlupová 

 

 Zápis doplnil a ověřil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


