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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 6/2016 

z jednání dne 6. června 2016 

 

 
I. Prezence 

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

Omluveni:  Majerová Zahradníková, Pikal, Vanžurová, Vysoudil, Záleská 

Hosté:  zástupce MPO - Otevřel, veřejnost - Nováková 

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 6. 6. 2016 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 - 8     proti - 0   zdržel se - 0 

 

IV. Organizační záležitosti 

 

a) Iniciativa předsedů KMČ 

Dne 23.5.20162 proběhlo setkání 4 zástupců předsedů komisí městských částí, Bc. 

Horňákové a náměstka Urbáška. Již brzy bude interaktivní mapa hranic KMČ na 

webu www.olomouc.eu. Hranice mezi komisemi se ve sporných lokalitách ještě 

dořeší. Na dalších věcech se průběžně pracuje. 

Byl spuštěn portál www.menimeolomouc.cz, kde zájemci naleznou informace o tom, 

kde a kdy se ve městě chystá či zda běží nějaká investice v gesci města Olomouce 

jako investora. KMČ velmi chválí MmOl a děkuje. 

 

b) Od letošního roku bude pro všechny KMČ v gesci odboru investic připraveno 

celkem 5 mil. Kč. O tyto prostředky se KMČ budou mít šanci ucházet na podobné 

platformě jako o 2,7 mil. Kč v gesci OSMK (dříve OD). Rada města rozhodne, jaké 

akce z těch, které KMČ navrhnou, budou realizovány v konkrétním roce. Zatím ještě 

není definitivně rozhodnuto, zda budou prostředky uvolněny jen na drobné investice, 

zpracování PD větších investic nebo i investice většího rozsahu či kombinaci všech 

možností. Na základě letošní zkušenosti pravidla čerpání částky RMO nastaví pro 

příští rok podrobněji. 

KMČ s ohledem na to, že informace k ní dorazila až v průběhu roku a že není 

dostatek času na to, aby se shodla na jiném návrhu investice, po konzultaci 

předsedy KMČ s náměstky Urbáškem a Žáčkem doporučuje za svůj areál 

k realizaci opravu fasády MDO ze strany do ulice Divadelní, a to v ideálním 

případě vč. rekonstrukce osvětlení ulice na fasádě (zvýšení výkonu osvětlení), 

opatření fasády do výšky 3 až 4 m nad zemí antigraffiti nátěrem. Potřebu 

obdobné investice do této ulice již dříve komise opakovaně akcentovala. KMČ 

žádá OI o zaslání PD a informace k celé rekonstrukci sítí, chodníku i fasády 

v ulici Divadelní. 
  pro - 8    proti - 0  zdržel se – 0 

 

http://www.olomouc.eu/
http://www.menimeolomouc.cz/
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c) Předseda poděkoval pí Svetkové a panu Kozíkovi za pomoc se zajištěním stánku 

KMČ na dětském dni pořádaném Nadací bezpečná Olomouc ve spolupráci s dalšími 

subjekty ve Smetanových sadech. Předseda na akci informoval o činnosti KMČ. 

Akci vyhodnotil jako víc než zdařilou. KMČ proplatí část nákladů na zajištění 

zvukaře apod.  

Předseda vyzval k účasti na podobných akcích i ostatní členy KMČ. 

 

d) Proběhla kontrola stavu roznesení balíčků jubilantům. Předseda prosí ty členy, kteří 

si je ještě nevyzvedli, aby tak učinili neprodleně a tyto předali jubilantům v co 

nejbližší době. Jubilantům, kteří nebudou zastiženi, bude zanecháno ve schránce 

přání s výzvou, kde si dárek mohou vyzvednout. Balíčky pro jubilanty, kteří na 

adrese nejsou známi a nemají tam ani schránku, budou vráceny pí Romanovské. 

 

e) Předseda nastaví automatické přeposílání zpráv z mailu komise na soukromý e-mail 

pro členy KMČ – Kozík, Vanečková, Svetková, Kutra 

 

f) Na webu www.olomouc.eu je k dispozici oddíl Kalendář akcí, kde obyvatelé centra 

naleznou informace o aktuálních kulturních a jiných akcích ve městě a kam současně 

KMČ mohou vyvěšovat informace o jimi pořádaných akcích. KMČ toto chválí. 

 

V. Otevřené body 

 

a) Mimořádné prostředky na opravy komunikací v roce 2016  

(2,7 mil. Kč celkem pro všechny komise) 

RMO na jednání rozhodla, že z návrhů naší KMČ bude realizována oprava chodníku 

na ulici Tylova - Dánská za cca 410 tis. Kč bez DPH. Byla zpracována PD ve třech 

variantách (příčné, podélné či kombinované stání; různá šíře pruhu chodníku pro 

chodce, různý počet parkovacích stání). Řeší se paralelně získání pozemků pod částí 

chodníku do vlastnictví města. 

Proběhla velmi podrobná diskuze s následujícími argumenty: ne/potřebnost 

zachování či navýšení počtu parkovacích stání v lokalitě pro rezidenty, ne/dostatečná 

šířka pruhu chodníku v dnešní podobě, chodci preferují dostatečně široký chodník na 

druhé straně ulice, nemožnost vést ulicí cyklostezku v žádné z variant aj. 

Komise vědoma si všech pro a proti doporučuje k realizaci variantu, kdy bude 

prostřednictvím kolmých stání dosaženo počtu 8 parkovacích míst namísto 

dnešních 5 a bude zúžen chodník pro chodce. Dva členové komise jsou pro 

variantu opačnou - širší chodník, méně parkovacích míst. KMČ současně prosí o to, 

aby v případě, že bude vybrána k realizaci varianta s podélnými stáními, byla 

tato vyhrazena zásobování v menším počtu a/nebo jen po dobu do 18 hodin ve 

všední den s tím, že poté budou k dispozici rezidentům.  

  pro - 6    proti – 2 (Helcel, Kutra) zdržel se – 0 

Dalšího jednání ohledně opravy chodníku na OSMK (OD) se zúčastní za KMČ 

předseda a nechá varianty orientačně nacenit. 

Mělo-li by dojít k tomu, že z nějakého důvodu nebude možné akci realizovat 

v tomto kalendářním roce, velmi bychom prosili RMO, aby ponechala uvolněné 

prostředky naší KMČ a revokovala své usnesení ve prospěch chodníku podél 

autobusového nádraží na tržnici (viz níže). 

  pro – 8    proti – 0  zdržel se – 0 

 

b) Standardní prostředky na komunikace v roce 2016  

(300 tis. Kč pro každou KMČ) 

KMČ se rozhodla, že letos z jí vyhrazených prostředků v gesci OD bude hradit 

některou z následujících akcí, přičemž předseda bude konzultovat konkrétní akce 

s OSMK (OD) a TSMO (seřazeno dle priority). 

http://www.olomouc.eu/
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1. chodník podél autobusového nádraží Tržnice mezi přechodem k Šantovce a 

krámkem s pečivem včetně obrub a 1 m vozovky (cca 440 tis. Kč - 

kofinancování z jiných zdrojů) 

2. chodník na třídě Svobody na rohu polikliniky při ulici Remešova do nové 

dlažby (PD je již hotova) 

Dále bychom rádi realizovali co nejdříve tyto velmi akutní rekonstrukce (bez pořadí) 

 nesourodá vozovka v ulici Křivá 

 propadající se zvlněná vozovka v ulici Univerzitní 

 vozovka v ulici Švédská  

 nerovný a nesourodý povrch vozovky ulice Křížkovského 

 chodník na Kollárově nám. na straně Čedoku v celé délce 

 chodník na třídě Svobody - mezi hotelem Trinity a zadním vchodem do 

MDO 

Letos nerealizované akce necháme nacenit TSMO a „přihlásíme RMO do soutěže" o 

2,7 mil. Kč mimořádných prostředků v roce 2017 či sami v roce 2017 zafinancujeme, 

a to dle toho, jak se na ně bude dařit postupně zpracovávat PD. Tam, kde bude 

nezbytné nejprve zpracovat PD, bude naše KMČ toto iniciovat a participovat na 

jednáních s tím souvisejících. 

 

c) Chodník mezi hotelem Trinity a zadním vchodem do MDO 

Ing. arch. Helcel se zúčastnil jednání na odboru investic, kde byl i zástupce vlastníka 

parkovišť sousedících s pozemkem. Nakonec všichni přítomní souhlasili s tím, že 

chodník s vjezdy bude v jedné rovině, když zůstanou vjezdy všechny čtyři. Následně 

proběhlo jednání s NPÚ, z něhož vyplynulo, že památkáři kategoricky chtějí 

obrubníky a jsou proti sloupkům oddělujícím vozovku od zóny pro pěší. Projektant 

sdělil, že i ze stavebních předpisů plyne nutnost obrubníku. Ve věci budou 

pokračovat jednání. 

 

d) Křivá 

KMČ žádá RMO, aby uložila OKRu aby nechal zpracovat investiční studii, na jejímž 

základě OI připraví PD na rekonstrukci povrchu ulice. 

 

e) Legionářská 

Dle informace z OSMK (OD) se předlažba chodníku na ulici Legionářské u 

zastávek BUS v celém úseku Sokolská až Studentská a v celé šíři nemůže zatím 

realizovat s ohledem na kolizi s plánovanou investiční akcí „Kruhová křižovatka 

Legionářská – Hynaisova – Studentská“. KMČ prosí, aby bylo zváženo nahrazení 

chodníku v širším pásem zeleně. Předseda komise předá kontakt na pí Svetkovou 

panu Šulcovi z OSMK (OD), aby se s ní domluvil ohledně nutných oprav dlažby 

v lokalitě, případné instalace sloupků a možnosti řešení příjezdu vozů IZS k domům. 

KMČ prosí kompetentní odbor o zaslání PD kruhového objezdu. 

 

f) Standardní prostředky KMČ na ostatní výdaje 

(celkem 150 ti. Kč) 

KMČ se rozhodla z těchto prostředků hradit některé z níže uvedených aktivit a 

prověřením jednotlivých variant pověřila předsedu KMČ. 

 výmalba + omítky v průchodech/schodech z Bezručových sadů směrem do 

centra města (do ulice Na Hradě a Křížkovského), 

 odstranění graffiti, oprava omítek a antigraffiti nátěry fasád městských domů 

v MPR a jinde v centru (např. Divadelní, U Hradeb, Kateřinská, Křivá, 

Michalské schody), 

 větší míra osvětlení v ulici Divadelní, 
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 instalace nových odpadkových košů - parčík pod Dómem, Univerzitní, 

Kateřinská - u mostu a nadchodu, Riegrova 

 vysazení lípy na místě, kde dříve strom stál na rohu třídy Svobody a ulice 

Lafayettova (naproti Kamenného mlýna) 

 

g) Vodácký kanál 

Předseda komise kontaktoval zástupce vodáků a zjistil, že tito již s takřka finální 

podobou DUR jednají předběžně s dotčenými orgány a seznámí s ní s největší 

pravděpodobností občany města formou veřejné prezentace, která by se měla odehrát 

v srpnu. Členové komise i obyvatelé přilehlých domů tam budou pozváni. 

 

h) Schody z Blažejského nám. do Aksamitovy/U Výpadu 

Stavební povolení je vydáno. Realizace proběhne pravděpodobně v roce 2017. Letos 

nejhorší závady odstraní TSMO. 

 

i) Letní kino 

Komisi přišla k nahlédnutí nájemní smlouva s novým provozovatelem. Připomínky 

KMČ, mimo jiné stran sankcí za porušování nočního klidu, byly zapracovány. 

 

j) Průchody/schody z Bezručových sadů 

Pan Kozík pořídil fotodokumentaci krytých průchodů v Bezručových sadech (do 

ulice Křížkovského a Na Hradě). Na OI zjistí, jak lze dále postupovat. Bude 

informovat KMČ. 

 

k) Zákaz těžké nákladní dopravy v centru 

Členové komise se již v protichůdných informacích z různých zdrojů vůbec 

nevyznají. Vnímáme i nedávnou smrtelnou nehodu na ulici Palackého jako 

významné varování, že je třeba s věcí něco dělat. Předseda proto na příští jednání 

pozve náměstka Jakubce. 

 

l) Horní a Dolní nám. 

Ing. arch. Helcel urgoval Bc. Horňákovou o zajištění reakcí na body z materiálu 

komisí vytvořeného. Proběhne jednání na místě samém, kde KMČ zastoupí Ing. arch 

Helcel, a jednání ohledně podoby Vánočních trhů. 

 

m) Studentská – přechod u Teplotechny 

Dle sdělení OSMK (OD) není možné standardně a dle předpisů nasvítit přechod bez 

nutnosti jej celý přizpůsobit těmto předpisům, což by vyžadovalo vytvoření 

středového ostrůvku a významné investice v situaci, kdy i tato lokalita bude dotčena 

investiční akcí „Kruhová křižovatka Legionářská – Hynaisova – Studentská“. KMČ 

přesto velmi prosí o jakékoli provizorní nasvícení přechodu v zájmu bezpečnosti 

chodců alespoň „reflektorem“ umístěným na blízkém stožáru či lampě. Bude 

předáno odborné dopravní komisi spolu s návrhem na zřízení přechodu v 

ulici Wellnerova u „ušatého domu“ a požadavkem na přechod v ulici Sokolská. 

 

n) Vysazení lípy do zeleného pásu 

KMČ žádá OŽP o osazení zeleného pásu při zrušeném přechodu na třídě Svobody 

naproti Kamennému mlýnu lípou jako pokračováním ve stromořadí. KMČ je ochotna 

finančně participovat na realizaci. 

 

o) třída 17. listopadu - opětovná reklamace 

Podél Sokola a Lokomotivy se předloni předlažďovalo, loni reklamovalo, letos 

znovu urgence opravy. Po dohodě OI a investora byla vybrána oprava pouze 

propadené části chodníku. 
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V případě, že se závada objeví znovu, preferujeme jednoznačně dohodu města s 

investorem, aby došlo k opravě celé komunikace i s tím, že se na tom bude město 

zčásti finančně podílet. 

 

p) Terezská brána 

Ing. arch. Helcel průběžně komunikuje s OI a OMAJ ohledně rekonstrukce a řešení 

zatékání a KMČ průběžně informuje. V mezidobí proběhlo jednání se 

zhotovitelem sanačních omítek, kde všichni přítomní uznali nutnost řešení 

stavu. Nad klenbami je vybetonovaná deska, ale nikdo neví, jak je tlustá a co je 

pod ní. Do konce června se přizvaný znalec vyjádří, co dělat s vlhkostí dál. Další 

jednání je  plánováno začátkem července.  
 

VI. Nové záležitosti 

 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 45 Rozhodnutí, dvě Dohody o povolení 

zvláštního užívání zeleně, jedno opatření obecné povahy a tři stanoviska k 

přechodnému omezení provozu na pozemních komunikacích, jež komise bere na 

vědomí. 

 

b) Žádost č.j. SMOL/104310/2016/OMAJ/MR/Zvo 

Žádost o prodej části pozemku parc. č. 132/1 o výměře 80 m
2 

společnosti Sochorova 

stavební s.r.o. za účelem zbudování sjezdu do budoucích podzemních garáží 

obytného souboru Šantova. 

KMČ odkládá vyjádření na příští jednání, kam bude pozván zástupce 

projektanta, aby poskytl podrobnější informace.  
  pro - 10         proti -  0  zdržel se - 0 

 

c) Podněty občanů - stojany na kola 8. května 

KMČ obdržela stížnost na časté uvazování jízdních kol na zábradlí v nejužším místě 

chodníku před kostelem sv. Mořice a jinde v centru u dopravních značek a lamp, kde 

tato vadí v průchodu.  

Předseda KMČ osloví faráře s tím, zda nechce instalovat stojan blíže ke vstupu 

do kostela.  

KMČ vznáší požadavek na OKR, aby řešil koncepčně rozmístění stojanů v celé 

MPR.  

KMČ současně na facebookových stránkách komise založí anketu pro občany, 

aby se mohli vyjádřit, kde jim stojany na kola v centru chybí. 

 

d) Podněty od občanů - venčení psů 

Na komisi přišel podnět týkající se areálu jiné komise, který byl předsedou přeposlán 

na příslušnou KMČ. Občan si stěžoval na venčení psů ve vnitrobloku, problémy s 

exkrementy a nedůslednou kontrolu ze strany MPO. Již dříve se na KMČ naopak 

obraceli občané s tím, že nemají kde v okolí svého bydliště venčit psa bez 

náhubku/vodítka. 

Komise dává podnět k přepracování vyhlášky č. 8/2005 - aktualizaci lokalit.  

 

e) Podněty od občanů - Sokolská - chybějící přechod pro chodce 

Rodiče si stěžují, že v ulici Sokolská je zejména pro děti nebezpečné přecházet z 

důvodu nepřehledné situace - množství zaparkovaných aut a absence přechodu. 

KMČ před časem obdržela informaci z OSMK (OD), že byla plánována výstavba 

bezbariérového přechodu před kinem Metropol za finanční spoluúčasti jeho 

provozovatele. 

Předseda se dotáže na OD, jaký je aktuální vývoj. 
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VII. Různé, diskuze 

a) Dne 14.6.2016 proběhne jednání na OKR ohledně dopravních opatření (statická i 

dynamická doprava) v době snesení mostů při II.B etapě protipovodňových opatření. 

b) TSMO zaslaly plán prací na červen - proběhne blokové čištění a třetí seč. 

 

VIII. Úkoly 

a) Bc. Pikal zajistí samolepku "Komise městské části č. 17 - Olomouc střed" na 

vývěsku na Dolním nám. + výměna nálepky na druhé vývěsce 

b) Předseda zjistí, kdo na OD se vyjadřuje za vlastníka komunikace - město Olomouc k 

umístění předzahrádek a A stojanů. 

c) Předseda u ředitele MPO zjistí situaci ohledně instalace radaru v Lafayettově ulici. 

d) dále viz výše u jednotlivých bodů 

 

IX. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 19.07 hod. Příští jednání se bude konat tradičně v zasedací 

místnosti č. 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10, a to 11. 7. 

2016 od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.  

 

 

V Olomouci dne 6. června 2016 

 

 

  

 Zapsala Martina Nováková 

 

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


