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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 5/2015 

z jednání dne 4. května 2015 

 

 

 
I. Prezence 

Přítomni: Černohouz, Helcel, Chlupová, Kutra, Marková, Pikal, Svetková, Vanečková, 

Vanžurová, Vysoudil, Záleská 

Omluveni:  Kozík, Šimeček 

Hosté:  zástupce MPO - pan Otevřel, zástupkyně PČR - pí Hradilová, Petr Mucha - 

ulice Kapucínská, Robert Knebel - zástupce oddílu kanoistiky SK UP, v 

průběhu jednání se dostavilo asi 15 obyvatel ulice Šantova 

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 4. 5. 2015 od 16.30 hod. v zasedací místnosti 

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

komise, hosty a zástupce veřejnosti a zahájil jednání návrhem jeho programu. 

 

III. Schválení zápisu z minulého jednání 

Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Přítomní členové komise neměli k jeho znění 

připomínek a schválili jej. 

pro - 11   proti - 0   zdržel se - 0 

 

IV. Otevřené body 

 

a) Organizační věci 

Každé KMČ by měl být přidělen jeden konkrétní člen rady města, který bude 

docházet příležitostně na její jednání. Netrpělivě čekáme, kdo bude tím naším, 

pravděpodobně JUDr. Major, první náměstek primátora. 

Předseda kontaktuje Bc. Horňákovou, aby na základě žádostí členů komise a po 

projednání věci s náměstkem primátora Urbáškem byly všem členům komise 

rozesílány materiály, které dostává její předseda elektronickou formou na jejich 

maily, a to včetně materiálů, které předseda dostává pouze v písemné podobě. 

Součinnost v tomto smyslu byla odborem vnějších vztahů komisím předem 

přislíbena. 

 

b) Vývěska komise 

Komise se opětovně zabývala možností vytvoření nové vývěsky naší komise, která, 

ač patří rozlohou, významem i počtem obyvatel k těm největším, má vývěsní desku 

pouze jednu. Na minulých jednáních předložené návrhy byly kriticky zhodnoceny a 

komise pověřuje předsedu, aby na MmOl projednal možnost využití následujících 

vývěsek pro účely komise: 

 vývěska při zastávce MHD Tržnice směrem na Envelopu (před bývalým 

ČSD) - zjistit komu patří a využít stávající nevyužitou 

 vývěsky na plášti budovy MmOl na Hynaisově 10 - požádat MmOl o 

přidělení jedné stávající 

 nově zbudovat vývěsku u některého z frekventovaných dětských hřišť v 

městských parcích - oslovit Výstaviště Flora 

 zjistit možnosti využití některé z vývěsek na budově Metropolu 
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c) Žádost o stanovisko - č.j. SMOL/015007/2015/OMAJ/MRPD/Mic 

Sportovní klub UP (nejedná se o součást Univerzity Palackého) žádá město o 

pronájem několika pozemků podél Mlýnského potoka, kde jsou dnes zahrádky a 

část klidové zóny zadního traktu domů na ulici Šantova, a přilehlého vodního díla - 

jezu na dobu 20 let z důvodu realizace projektu Vodácký slalomový kanál. Komise 

obdržela podrobné podkladové materiály, se kterými se seznámila. Současně o 

pronájem pozemků - koryta řeky v potřebném rozsahu žádá SK UP jejich vlastníka - 

Povodí Moravy.  

Na minulé jednání komise dorazili zástupci oddílu kanoistiky SK UP spolu s 

projektantem studie vodáckého kanálu a členům komise podali podrobné informace 

o projektu, který se nachází zatím ve stádiu studie, a zodpověděli členům komise 

jejich otázky. Vše bylo názorně demonstrováno na modelu kanálu, který byl na 

jednání komise přinesen. V dlouhé a podrobné diskuzi zaznělo mnoho názorů a 

informací, které jsme shrnuli v minulém zápisu. 

Na tomto jednání komise plánovala zaujmout své stanovisko, ale odkládá je na 

příště, protože jednání navštívilo množství lidí z ulice Šantova, jejichž debata se 

zástupcem vodáckého oddílu SK UP a členy komise trvala dlouho do večerních 

hodin. 

Shrnujeme na tomto místě jen některé závěry a myšlenky z diskuse: 

 občané z ulice Šantova projevili obavy ze změny situace spodní vody s vlivem 

na statiku domů, dále hluku, vibrací, otřesů a možných dalších negativních 

vlivů kanálu na okolí a o zásahy do životního prostředí. Obyvatelům bylo 

vysvětleno, že v současné fázi se nachází projekt ve fázi studie proveditelnosti. 

Následovat bude případně teprve zpracování DUR hrazené z prostředků 

budoucího investora a obyvatelé byli zástupcem vodáckého oddílu ujištěni, že 

bude dokumentace zpracována tak, aby byly všechny zákonné a jiné limity 

dodrženy. To konečně posoudí následně stavební úřad v řízení, jehož budou 

majitelé pozemků sousedících s pozemky dotčenými realizací v souladu se 

stavebním zákonem účastni. 

 Dalším argumentem, který dle obyvatel hovoří proti výstavbě kanálu, je 

skutečnost, že kvůli němu bude muset být odstraněna současná zeleň na břehu 

přiléhajícím k jejich domům. Zástupce vodáckého klubu sdělil, že po případné 

realizaci kanálu bude jak travní porost, tak stromy a keře vysazeny v co 

největší míře a že zásadně nehrozí, že by koryto, břehy či stráně byly z čistého 

betonu či podobně. Názory diskutujících na hodnotu současné zeleně se 

různily, zazněl i opačný argument, že v současnosti se jedná spíše o 

neudržovanou džungli, která své okolí spíše hyzdí a že některé stromy hrozí 

zřícením do koryta již dnes. 

 Obyvatelé byli informováni o tom, že soutěže a s nimi spojená větší 

koncentrace lidí a případná hluková zátěž bude v roce probíhat jen v rozsahu 

několika dní. V areálu nebude diskotéka, restaurační zařízení s reprodukovanou 

ani živou hudební produkcí. 

 V rámci realizace se plánuje s výstavbou cyklostezky, cesty pro pěší, pláže pro 

veřejnost, opravou provaleného jezu a úpravou průtoku korytem v souladu s 

pravomocným rozhodnutím vodoprávního úřadu z let předchozích. 

 Vedla se polemika o tom, kolika lidem (veřejnost, obyvatelé domů, vodáci)  

slouží pozemky podél řeky a koryto samotné dnes a kolika sloužit bude po 

případné realizaci projektu. 

 Diskutovala se otázka možnosti výstavby kanálu na jiném místě, kterou uzavřel 

zástupce vodáckého klubu tím, že po poradě s magistrátem byla před cca 

rokem jako jediná realizovatelná z původních asi čtyř variant na území města 

Olomouce vybrána právě tato. Magistrát vodákům uložil, aby zadal 

vypracování studie proveditelnosti v této lokalitě, což učinili dle jeho pokynu. 
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 Zazněla myšlenka, že by bylo vhodné dát investorovi šanci alespoň k tomu, 

aby předložil další fázi dokumentace, která již snad přesněji odpoví na otázky 

podrobnějšího charakteru a že by neměl být projekt zastaven již v zárodku. 

Současně se však jeví jako vhodná varianta uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí nájemní, která by ponechala pozemky zatím v nájmu současným 

pronajímatelům a v nájem SK UPby se změnila až v okamžiku, kdy investor 

skutečně získá veškerá relevantní rozhodnutí a souhlasná stanoviska. 

 

Komise zaujme stanovisko k žádosti o pronájem pozemků města potřebných 

pro výstavbu na příštím jednání. 

 

d) Opravy komunikací v areálu  KMČ č. 17 

V mezidobí se ke komisí navrhovaným opravám komunikací vyjádřil odbor dopravy. 

Po jeho vyjádření a vyřazení požadavků již realizovaných a nerealizovatelných 

předseda komise u TSMO prověří finanční náročnost oprav následujících 

komunikací:  

 předlažba chodníku na tř. 17.listopadu po straně PdF UP v úseku od příjezdu 

před budovu PdF UP na Žižkově náměstí k vjezdu do dvora PdF UP či až k  

zastávce autobusu u SPŠS 

 oprava torza chodníku od hotelu Trinity k zadnímu vchodu do Moravského 

divadla - po sdělení odboru dopravy, zda je ve vlastnictví města 

 Mlýnská v úseku za vodními kasárnami 

 předlažba chodníku na rohu Palackého a Legionářské - před bývalým 

obuvnictvím (celý úsek od přechodu k přechodu) 

Dále komise po zpracování již zadané projektové dokumentace pro příští kalendářní 

rok uvažuje zařadit opravu schodů z Aksamitovy ulice na Blažejské náměstí. Komise 

žádá odbor dopravy o poskytnutí projektové dokumentace k nahlédnutí. 

 

V. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 27 Rozhodnutí a 3 Dohody o povolení zvláštního 

užívání zeleně, které komise bere na vědomí. 

 

b) Rušení přechodů v centru 

Komise obdržela od Ing. Motyčkové z oddělení dopravních opatření v návaznosti na 

předchozí předběžnou informaci žádost dopravního inspektorátu PČR o zrušení 

některých přechodů v centru města - přes komunikaci rovnoběžnou s Tř. Svobody, a 

to před hotelem Trinity, před ústím pasáže z Horního náměstí, dva přechody při ulici 

Barvířská. Zdůvodněním je fakt, že přechody nesplňují nové normy a jejich 

přebudování by bylo nákladné. Současně dle názoru Dopravního inspektorátu po 

zrušení přechodů budou moci lidé přecházet ve zmíněných lokalitách kdekoli a 

nebudou nuceni jít pouze přes přechod. 

Komise se k věci vyjadřuje v tom smyslu, že je třeba brát na zřetel na to, že na 

přechodech má chodec přednost a řidiči právě v místech, kde jsou tyto hojně 

využívány, si na chodce dávají právě kvůli přechodům pozor. Nesouhlasíme s 

tím, že by se měl rušit přechod při ústí pasáže z Horního náměstí. Zde je dle 

našeho názoru přirozený proud lidí směřován zcela jasně na přechod a návazně 

na přechod ke KB a jeho zrušení nemá žádný význam. Bez přechodu bude 

přecházení na ústí pasáže nebezpečné. Souhlasíme s tím, že oba přechody při 

ústí Barvířské ulice (nikoli ten rovnoběžný nejblíže tř. Svobody) jsou 

nadbytečné a lidé už dnes využívají k přecházení vozovky i s ohledem na 

blízkost pěší zóny celou šíři ulice. U hotelu Trinity je situace podobná a rovněž 

nám zachování přechodu nepřijde jako nezbytné. Není zde taková frekvence 
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chodců a vozidel a je zde lepší výhled. Ponechaný přechod musí být upraven v 

souladu s normami, naopak u těch zrušených musí neprodleně dojít k 

odstranění vodicích pásů pro slepce. 

Důrazně upozorňujeme, že případné zrušení přechodů třeba konzultovat 

především se sdruženími nevidomých a vozíčkářů. 

Komise opakovaně požaduje co nejdřívější úpravu přechodu na ulici 

Studentské u Teplotechny - hlavně nasvícení.  

pro - 11   proti - 0   zdržel se - 0 

 

c) Dětský den ve Smetanových sadech 

Komise se rozhodla přispět k organizaci a zajištění dětského dne, který bude dne 

31.5.2015 od 10.00 v Rudolfově aleji pořádat Nadace bezpečná Olomouc ve 

spolupráci s mnoha dalšími subjekty. 

Předseda komise projedná s Mgr. Puhačem možnosti podpory akce ve formě 

zakoupení cen pro děti do soutěží a současně organizaci vlastního programu pro 

účastníky akce. V této věci ještě před konáním akce bude předseda členy komise 

kontaktovat. 

 

VI. Různé, diskuze 

a) Komise i na letošek plánuje setkání s jubilanty. Předseda projednal věc s pí 

Romanovskou z KPOZ a dospěli k závěru, že setkání proběhne v září či říjnu. 

Komise toto vzala na vědomí. 

b) Komise bere na vědomí rozsáhlý materiál o výhodnosti automatizovaných 

parkovacích domů. Vhodnost jejich použití v městské zástavbě však ponecháme na 

případných investorech a kompetentních orgánech magistrátu a města Olomouce. 

c) V rámci krátké diskuze o možnosti využití prostředků v dispozici komise byly 

navrženy nové myšlenky, kam investovat. Například byla navržena výsadba stromů a 

jiné zeleně, budování stojanů na kola, spolupořádání akcí v parcích se spolkem 

zaPARKuj vedoucí k propagaci trávení volného času v parcích. Předseda možnosti 

probere s vedoucím oddělení KMČ. 

d) Komise obdržela od TSMO: 

 plán prací v areálu KMČ č. 17 na měsíc květen: Krapkova, Švermova 

Kosinova - oprava kanalizačních přípojek, Švédská, Lafayettova - pokládka 

živice. 

e) Na příští jednání komise pro nedostatek času odkládá následující témata: 

 stanovisko k pronájmu pozemků SK UP, rozhodnutí o alokaci prostředků na 

opravy komunikací. 

 

VII. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 19.30 hod. Příští jednání se bude konat výjimečně jako 

výjezdní na místě možné budoucí výstavby vodáckého kanálu - sraz před domem Šantova 

2, a to v pondělí 1. 6. 2015 v 16.30 hod. Následně komise pravděpodobně bude pokračovat 

prohlídkou areálu Korunní pevnůstky. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně 

zvána.  

 

 

V Olomouci dne 15. května 2015 

 

  

 

 Zapsal předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


