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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 8/2015 

z jednání dne 7. září 2015 

 

 

 
I. Prezence 

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

Vanžurová 

Omluveni: Pikal, Šimeček, Vysoudil, Záleská 

Hosté:  zástupce MPO - pan Otevřel, zástupce PČR - pí Hradilová, zastupitel - Ing. 

Marek, veřejnost - sl. Nováková  

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 7. 9. 2015 od 16.30 hod. v zasedací místnosti 

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

komise a hosty 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 - 9   proti - 0   zdržel se - 0 

 

IV. Otevřené body 

 

a) Organizační věci 

 Po domluvě s Bc. Horňákovou byl zřízen společný email komise 

kmc17@seznam.cz, na který jsou rozesílány materiály k projednání na 

zasedání KMČ. Všichni členové komise mají k emailové schránce přístup. 

 Předseda komise udělil členům, kteří o to měli zájem, na Facebooku KMČ 

oprávnění "editor". 

 Předseda členům komise navrhnul odměny za 1. pololetí, ale Bc. Horňáková 

sdělila, že z rozhodnutí rady města toto bude možné až za 2. pololetí 2015. 

 Předseda členům komise představil sl. Novákovou, která bude z jednání 

pořizovat zápis. 

 

b) Jubilanti 

Dle domluvy s paní Romanovskou se akce pro jubilanty uskuteční 21.10.2015 v 

obřadní síni radnice, a to předběžně od 15:00. Podrobnosti s pí Romanovskou 

domluví předseda komise a Mgr. Vysoudil. Po slavnostním předání budou 

nevyzvednuté balíčky rozděleny mezi členy komise k předání jubilantům. 

 

c) Opravy komunikací v areálu  KMČ č. 17 

Předseda informoval o vývoji oprav komunikací z peněz komise: 

 byla provedena 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 (včetně obrubníků a drenáže v zelených pásech). 

 během září proběhne předlažba chodníku na rohu Palackého a Legionářské - 

před bývalým obuvnictvím (celý úsek od přechodu k přechodu)  

 

d) Michalské schody 
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Ing. arch. Helcel se za komisi zúčastnil jednání ve věci plánované opravy schodiště z 

ulice Aksamitova na Blažejské nám., o jehož výsledku komisi krátce informoval: 

 schodiště by se mělo rekonstruovat - rozebrat opatrně stupně, vyhrabe se 

podloží, naskládají se stupně zpět  

 stupně, které se nepodaří zachovat budou vyměněny za co nejpodobnější 

 sloupky nahoře jsou nyní z betonu, nově budou z kamene odpovídajícího 

materiálu stupňů 

 dojde k přeložení vedení kabelů pod povrch (dnes vedeny po stranách 

schodiště) 

 zábradlí se zrekonstruuje po stranách, středové realizováno nebude - souhlas 

KMČ i památkářů 

 realizace nejdříve příští rok  

 orientační náklady maximálně 1,750.000 Kč - vychází z "katastrofického 

scénáře" - nutnosti nahradit až 40% stupňů, rekonstruovat související 

lámanými kameny osazené plochy aj. Předpokládá se výrazně nižší částka. 

 

e) SMOL/125113/2015/OMAJ/MRPD/Cih 

Odbor majetkoprávní žádá komisi o stanovisko ve věci odkupu prostoru pro 

parkování vozidel na Žižkově náměstí před budovou Pedagogické fakulty UP ve 

prospěch UP. Na minulém jednání nebyla komise usnášeníschopná. Věc byla znovu 

projednána. Předseda informoval o stanovisku OKR - považuje prodej pozemku za 

nevhodný, a to z důvodu že by celý prostor náměstí měl být řešen koncepčně. Příjezd 

a zásobování je možné i ze zadní strany budovy.  

Komise se přiklání ke stanovisku OKR a žádá magistrát o zadání územní studie 

na celý areál Žižkova náměstí. 

pro - 9   proti - 0   zdržel se - 0 

 

f) SMOL/104466/2015/OMAJ/MRPD/Vys 

Odbor majetkoprávní žádá komisi o stanovisko ke vzájemnému darování pozemků 

poblíž kruhového objezdu na ulici Wittgensteinova mezi městem Olomoucí a 

Olomouckým krajem v návaznosti na vyrovnání vztahů po výstavbě.  

Komise potvrzuje stanovisko přítomných členů z minulého jednání a 

doporučuje bez výhrad. 

pro - 9   proti - 0   zdržel se - 0 

 

V. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 46 Rozhodnutí, 2 Dohody o povolení zvláštního 

užívání zeleně, 9 Vyjádření OKR k přechodným úpravám provozu na pozemních 

komunikacích a 1 Oznámení o zahájení správního řízení, které komise bere všechny 

na vědomí. 

 

b) Plán investic na rok 2016 

Komise byla vyzvána odborem investic k předložení návrhů na realizaci investic v 

jejím areálu. Vzhledem k omezenému objemu finančních zdrojů může každá KMČ 

navrhnout nově pouze 3 akce. Prioritní jsou akce charakteru odstranění havarijního 

stavu a odstranění životu nebezpečných situací. 

Komise doporučuje: 

 přechod na ulici  8. května před ZŠ Komenského - komise opakovaně 

požaduje přepracování aktuální PD na celou ulici s cílem vytvořit zde 

bezpečný přechod pro děti. Ideální umístění přímo při vchodu do ZŠ. 

 oprava kašen/fontán, které jsou v současnosti obě v havarijním stavu - 

nefunkční  
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o Theimerova kašna na Kollárově nám. - jedná se o jedno z 

nejvýznamnějších děl slavného místního sochaře, které je v 

posledních letech nefunkční, požadujeme realizaci jejích oprav za 

účelem zprovoznění 

o fontánka v Edelmannově paláci - několik let nefunkční, současný stav 

je neestetický 

 řešení lokality mezi zadním vchodem do MDO a hotelem Trinity - 

požadujeme zpracování PD, kdy tato musí vycházet z jednoznačného názoru 

OKR na to, jak s lokalitou naložit. V současné chvíli je stav neutěšený a 

ohrožující chodce - vysoké dopravně bezpečnostní riziko. Na předchozí 

žádost komise Ing. Černý - vedoucí OKR nikterak nereagoval. 

 opravit Michalské schody - odstranění havarijního stavu, v současné chvíli by 

měla být finalizována PD 

Dále v diskuzi k plánu investic zazněly požadavky na realizaci úprav parkoviště 

na ulici Studentská naproti KS, opravy dlažby v ulici Mlýnská, realizaci domu s 

pečovatelskou službou v centru města, nasvětlení chrámu církve Československé 

Husitské či zúžení chodníku na ulici Legionářská - zbudování pásu zeleně či 

nouzového příjezdu k domům Legionářská 4 až 8.  

V mezidobí pak byly realizovány či vyřešeny ostatní požadavky komise z 

předchozího roku či je komise s ohledem na maximální množství doporučených 

investic letos po projednání nepředkládá. 

pro - 9    proti - 0   zdržel se - 0 

 

Pan Kutra je komisí pověřen v Muzeu umění vyžádat dokumentaci k Theimerově 

kašně. 

Předseda zaurguje na OKR vyjádření Ing. Černého ve věci 

chodníku/vjezdu/zeleného pásu poblíž hotelu Trinity.  

Ing. arch. Helcel zajistí pro komisi k nahlédnutí dřívější územní studii 

Legionářská - tř. Svobody. 

 

c) Tranzitní doprava v centru 

 Již dříve rada města rozhodla, že od září 2015 bude zamezen průjezd centrem města 

tranzitní dopravě. KMČ věří v to, že se to projeví po znovuotevření rekonstruované 

tř. Svobody. Pan Kutra informoval, že dle radního Jakubce PČR s řešením nesouhlasí 

a navrhuje znovuotevření úseku od FNOL k tř. Míru pro tranzit. Dle informací, které 

má komise k dispozici vedení města již dlouhou dobu jedná s ŘSD a Ministerstvem 

dopravy o tom, aby obchvat města nebyl zpoplatněn. 

KMČ jednoznačně trvá na tom, aby byl tranzitu znemožněn průjezd centrem i 

dnes zavřenou částí ulice Foerstrova a aby byl tranzit důsledně vytlačen na 

obchvat nezávisle na tom, kdy se podaří vyjednat jeho nezpoplatnění. Ulice v 

centru města ani Foerstrova-Velkomoravská nebyly dimenzovány na současnou 

tranzitní dopravu; obchvat ano. Předseda komise zjistí aktuální situaci na odboru 

dopravy a odborné dopravní komisi. 

 

d) Protipovodňová opatření etapa II.B 

 KMČ obdržela Oznámení veřejnou vyhláškou ohledně stavebního povolení pro II.B 

etapu protipovodňových opatření - SO09 přeložky vodovodů. Bude vyvěšeno na 

vývěsce komise. 

 

VI. Různé, diskuze 

a) Komise obdržela od TSMO:  

 plán prací na srpen a září 2015 - svoz odpadu 28.9. proběhne standardně 
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 objednávku prací od SmOl na srpen a září 2015 - Palackého x Legionářská, 

17. listopadu, tř. Svobody - chodníky, kostky 

b) Ing. arch Helcel informoval o plánu rady města předložit zastupitelstvu ke schválení 

plán realizace rekonstrukce tř. 1. Máje v úseku od Paláce k Nám. Republiky. Dle 

informací předsedy by mělo být kofinancováno ze Švýcarských fondů. Člen komise 

byl ve výrobním výboru této akce v roce 2007. Od té doby komise nedostala žádnou 

aktualizovanou podobu projektu k vyjádření. Žádáme, aby se tak stalo a komise 

mohla připojit k projektu své návrhy. Komise se bude věcí zabývat na příštím 

jednání. 

c) Na komisi se obrátil majetkoprávní odbor magistrátu s tím, že KMČ se přes rok 

nevyjádřila k žádosti o stanovisko ve věci schodů do provozovny v 1.PP na ulici 

Komenského. Komise takovou žádost neeviduje, nikdy ji neobdržela. Předseda 

osloví magistrát, zda je věc stále aktuální. 

d) Ing. arch. Helcel informoval o tom, že kvůli rozestupování krovu má dojít v 

listopadu k opravám střechy radnice. 

 

VII. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.15 hod. Příští jednání komise se bude konat tradičně v 

zasedací místnosti č. 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10, a to v 

pondělí 5. 10. 2015 v 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.  

 

 

V Olomouci dne 7. září 2015 

 

  

 Zapsala Martina Nováková 

  

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


