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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 2/2017 

z jednání dne 6. února 2017 

 

 
I. Prezence 

Přítomni: Černohouz, Helcel, Chlupová, Kutra, Marková, Nepejchal, Svetková, 

Vanečková, Vanžurová, Záleská  

Omluveni:  Kozík, Majerová Zahradníková, Vysoudil 

Hosté:  zástupce MPO - Otevřel, zástupce PČR - Hradilová, veřejnost - Nováková, 

Kremplová (SVJ tř. Spojenců 10), p. Jelínek, p. Schilke 

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 6. 2. 2017 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) Tradiční setkání s jubilanty spojené s předáním dárkových balíčků proběhne v 

polovině května (středa 10. nebo 17. května od 15.00 v obřadní síni radnice). 

Konkrétní datum probere předseda s pí Romanovskou.  

KMČ se rozhodla přispět KPOZ maximálně 5 tis. Kč na hodnotnější obsah 

dárečků pro jubilanty. 

 pro - 8     proti - 0   zdržel se - 0 

 

V. Otevřené body - vývoj 

 

a) Setkání předsedů KMČ a RMO 

16.1. se konalo setkání RMO s předsedy ohledně investičních akcí na rok 2017.  

 Komisi zůstává stále 150 tis. Kč "na služby", ale 20 tis. Kč je vyhrazeno na 

natočení krátkého medailonku s předsedou KMČ pro TV Morava, kde 

představí svou městskou část a její problémy. 

 V rozpočtu na rok 2017 je zařazena oprava Michalských schodů, předlažba 

chodníku a související úpravy v ulicích Tylova a Dánská i rekonstrukce 

chodníku mezi MDO a hotelem Trinity. 

 Letos se započne s rekonstrukcí ulice 1.máje. 

 Průběžně probíhá oprava střechy radnice. 

 Plánuje se investice 15 mil. Kč do hlediště a interiéru MDO. 

 Naší KMČ navrhované investiční akce, které do rozpočtu 2017 nebyly 

zahrnuty, předseda prodiskutuje s OI, aby zjistil, zda má smysl návrhy 

opakovat do plánu investic 2018. 

 

b) Vánoční trhy 

Ing. arch. Helcel předložil finální podobu připomínek KMČ k VT 2016, který po 

závěrečných úpravách předseda KMČ předá náměstku Urbáškovi, OKR, Ing. 

Fazekašovi a Mgr. Kauerové, aby v rámci svých kompetencí při projednání VT 
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2017 s provozovatelem tyto pokud možno v plné míře zapracovali s cílem 

pozvednout úroveň VT. 

Dále KMČ diskutovala související otázky, především formu a umístění kluziště. Na 

podkladě předložené fotodokumentace je zjevné, že došlo k poškození dlažby, 

instalace kluziště samotného byla ne zcela estetická a provozovatel nepředal plochu 

Dolního nám. včas a navíc zde zůstaly haldy sněhu. 

Návrhy usnesení: 

i. Komise nesouhlasí s umístěním kluziště na Dolním náměstí a je pro jeho 

přemístění na jiné vhodné místo (tržnice, park, "letadlo" či jiné). 

pro - 4  (Helcel, Chlupová, Kutra, Svetková) 

proti -  3 (Marková, Nepejchal, Vanečková)  

zdržel se - 2 (Černohouz, Záleská) 

ii. Komise nesouhlasí s umístěním kluziště na Dolním náměstí v letošní 

podobě, ale uvítala by jeho setrvání na tomto místě při dodržení jejích 

připomínek a dodržení závazných pokynů. 

pro - 5 (Černohouz, Marková, Nepejchal, Vanečková, Záleská)  

proti - 0   

zdržel se - 4 (Chlupová, Kutra, Helcel, Svetková) 

Ani jedno usnesení nebylo přijato. 

 

c) Kozí ulička 

Ing. arch. Helcel oslovil Ing. Tomančíka z OSMK, který potvrdil, že je momentálně 

ve hře varianta zamykání pouze na noc od 22 h do 6 h a poté odemykání. Obdobně je 

řešena pasáž z Horního nám. na tř. Svobody a průchod domem z Horního nám. do 

ulice Uhelné. Předseda se pokusí apelovat na vlastníky objektu. 

 

d) Stížnost občanů - bezdomovci v parčíku na ul. Koželužská a Franklinova 

i. Stran požadavku na přemístění kontejnerů stěžovatelům odpovědělo OŽP, že 

kontejnery nesmí stát na pozemních komunikacích. Budou však odstraněny z 

parčíku lavičky, což by mělo eliminovat důvod proč se bezdomovci v 

parčíku zdržují. 

ii. Předseda navrhuje parčík oplotit ze zbylých stran, na noc zamykat a v jeho 

rámci případně vybudovat dětské hřiště, které by současně mohla krom 

občanů z přilehlých domů využívat i MŠ Kopretinka. Na příštím jednání 

bude záležitost projednána s Ing. Štěpánkovou z OŽP a Ing. Svačinkou z 

VFO. Předseda na jednání pozve i zástupce stěžovatelů a památkářů. 

 

VI. Otevřené body - bez vývoje 

a) Průchody/schody z Bezručových sadů 

Pan Kozík ověřil vývoj na OMAJ/OI. Odpověď zněla, že na věci pracují a dají nám 

vědět. KMČ by je ráda zvelebila (výmalba, omítky aj.) 

Zvážíme, zda dát do návrhu investic 2018 a čekáme na informace o dalším vývoji. 

 

VII. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 20 Rozhodnutí, jež komise bere na vědomí. 

 

b) Plán čerpání prostředků KMČ 

 5 tis. Kč ................. příspěvek KPOZ na obsah balíčků pro jubilanty 

 10 tis. Kč ............... dětský den (zvukař, ceny, aj.) 

 15 tis. Kč ............... výsadba dvou lip na tř. Svobody 

 10 tis. Kč ............... oprava lampy v parčíku pod Dómem 

 20 tis. Kč ............... TV Morava - medailonek KMČ (obligatorní položka) 
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 60 tis. Kč ............... příspěvek OKR na zajištění investiční studie ul. Křivá 

 zbytek ................... fasády městských domů (oprava, přemalba, čištění) 

150 tis. Kč celkem 
KMČ dle vývoje jednotlivých navržených akcí případně plán upraví. 

  pro - 10    proti - 0   zdržel se - 0 

 

c) Č.j. SMOL/009169/2017/OMAJ/MR/Vys 

OMAJ žádá komisi o stanovisko k prodeji celkem 160 m
2
 pozemků v ul. Barvířská pí 

Balášové, která tyto v současnosti na základě nájemní smlouvy užívá jako 

předzahrádku Café New One. 

KMČ s žádostí nesouhlasí a odkazuje na svá předchozí stanoviska v této věci. 

Současně upozorňujeme, že i souhlas s pronájmem pozemku byl dán pod 

podmínkou, že budou zbudována nová parkovací místa jako náhrada těch 

zrušených. To se dle našeho názoru dosud nestalo. 

 pro - 9    proti - 0   zdržel se - 0 

  

d) Stížnost občanů - Čechovy sady - rušení nočního klidu 

Jednání navštívila zástupkyně SVJ tř. Spojenců 10 pí Kremplová, která přednesla 

stížnost obyvatel domu na rušení nočního klidu, požívání alkoholických nápojů a 

drog a znečišťování parku kolem sochy Boženy Němcové, kterého se dopouštějí 

zejména studenti, a to v pátky a soboty v letních měsících. MPO se pokusí zvýšit 

četnost kontrolních obchůzek v této oblasti v inkriminované časy. Částečně tato věc 

souvisí s problematikou veřejných WC v parcích, která bude projednána na příštím 

jednání. Předseda prověří, zda požívání alkoholu v parcích je stále zakázáno obecně 

závaznou vyhláškou města a v případě, že tomu tak není, navrhne minimálně v této 

problematické lokalitě znovu zákaz zavést, a to alespoň po 22.00 h. 

 

e) Stížnost občanů - oprava ul. Křivá 

Na KMČ se obrátil p. Mádr se stížností na stav kanalizace a povrchu komunikace v 

ul. Křivá, a to především v úseku "náměstíčka". Předseda KMČ zprostředkoval 

stěžovateli v mezidobí kontakt s OKR a sdělil mu, že i pro naši KMČ je úprava 

zmíněné lokality jednou z priorit. Ing. Luňáček z OKR nám na jednání v loňském 

roce slíbil vypracování investiční studie, na jejímž základě OI vypracuje PD. Nyní 

Ing. Luňáček v komunikaci se stěžovatelem upřesnil, že studii bude možné pořídit 

pouze pokud zbydou finanční prostředky, což bude známo až v druhé polovině 

tohoto roku. OSMK by ale již letos mělo řešit dosypání místa po výkopu. Snad by 

mělo být možné studii zafinancovat z prostředků KMČ (cca 60 tis. Kč) v 

součinnosti s OKR. KMČ žádá Bc. Horňákovou o prověření této možnosti. 
 

f) Stížnost občanů - různé záležitosti 

Na KMČ, primátora a další adresáty se obrátil Ing. Gronský se stížností, kterou lze 

shrnout do následujících bodů: 

 graffiti - KMČ může z jí vyhrazených prostředků opravit pouze fasády domů 

ve vlastnictví města. Tyto již má komise ve spolupráci se SNO z loňska 

vytipované, plánuje primárně opravu fasády v ul. Divadelní. 

 psí výkaly - KMČ apeluje na TSMO, aby častěji vyjížděla úklidová 

čtyřkolka. 

 zobousměrnění ul. Kateřinská - Po projednání s MPO toto nedoporučujeme 

vzhledem k frekvenci chodců v ulici, kterým nestačí úzké chodníky a hojně 

se pohybují ve vozovce. Navíc se jedná o pěší zónu, jejíž budoucí koncepci 

aktuálně zpracovává OKR. 

 předlažba ulic Purkrabská, Univerzitní, Kapucínská - KMČ souhlasí s tím, že 

komunikace nejsou v dobrém stavu a zváží po projednání s OSMK a TSMO, 
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zda některou pasáž nenavrhne do "soutěže o 2,7 mil. Kč" pro tento rok. 

 instalace příčného prahu v ul. Kapucínská - KMČ návrh podporuje a 

navrhuje provedení v žulové kostce jak je tomu v  ul. Pavelčákové. 

Podobná úprava by zřejmě prospěla i ulici Lafayettově. 
 

g) Osud tržnice 

Provoz městského tržiště zajišťuje společnost HOPA. Na konci r. 2016 hrozilo 

ukončení spolupráce a správa tržiště prostřednictvím TSMO. SmOl po nacenění 

služeb ze strany TSMO v některých bodech společnosti HOPA ustoupilo, byl 

podepsán dodatek smlouvy a zmíněná společnost bude tržnici provozovat i nadále na 

vlastní náklady. Nejpozději do konce letošního roku budou odstraněny dřevěné 

boudy směrem k Šantovce.  Společnost v minulosti přišla s několika projekty na 

modernizaci areálu, avšak OKR vždy konstatoval nesoulad záměrů s územním 

plánem. OKR momentálně připravuje územní studii pro danou lokalitu s cílem nalézt 

uspokojivé řešení do budoucna. 

 

VIII. Komisí odsouhlasené požadavky 

viz body IV. a), VI. a), VII. e), f). 

 

IX. Různé, diskuze 

a) KMČ obdržela informaci o tom, že v průběhu roku 2017 by měla být spuštěna 

možnost platby parkovného prostřednictvím SMS. Velmi MmOl za tuto aktivitu 

děkujeme. 

b) KMČ obdržela pozvánku na společné jednání o návrhu souboru změn č. VIII RP 

MPR - 20. 2. 2017 ve 13.30h. 

c) KMČ obdržela pozvánku na jednání komise architektury - 9. 2. 2017 v 15.00h. 

 

X. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.05 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 6. 3. 2017 

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

 

 

V Olomouci dne 6. února 2017 

  

 Zapsala Martina Nováková 

 

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


