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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 5/2017 

z jednání dne 2. května 2017 

 

 

 
I. Prezence 

Přítomni: Černohouz, Helcel, Kozík, Nepejchal, Svetková, Vanečková, Vanžurová 

Omluveni:  Chlupová, Kutra, Majerová Zahradníková, Marková, Vysoudil, Záleská 

Hosté:  zástupce MPO - Otevřel 

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 2. 5. 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 - 7     proti - 0   zdržel se - 0 

 

IV. Organizační záležitosti 

a) Předseda zajistí přehlednější velkoformátový tisk map areálu KMČ. 

b) 10.5.2017 se uskuteční setkání s jubilanty v 15.00 v obřadní síni radnice. 

Nevyzvednuté balíčky roznesou členové následně.  

 

V. Otevřené body - vývoj 

 

a) Rekonstrukce třídy 1. máje 

Oprava výhybky na ul. 8. května potrvá do 18.5.2017. Předseda na OSMK zjistil, že 

se oprava dlažby na Denisově a Pekařské dělat bude dělat jen omezeně. Díky tomu 

bude možné, aby od 19. 5. z Nám. Hrdinů na Nám. Republiky a zpět jezdil po dobu 

rekonstrukce tř. 1. máje autobus X2. Větší oprava dlažby by měla proběhnout příští 

rok. Děkujeme náměstku Žáčkovi, který se zasadil o obsluhu Nám. Republiky MHD. 

 

b) Soutěž mezi KMČ o 2,7 mil. Kč 

RMO vybrala akce, které budou realizovány ze soutěže o 2,7 mil. Kč. 

2 návrhy naší komise bohužel nebyly vybrány, a proto KMČ letos ze svých 300tis. 

Kč a přislíbeného příspěvku z OSMK uhradí opravu chodníku na tř. 17. listopadu 

poblíž DDM. Druhou akci - Předlažba chodníku na ul. Vídeňská předložíme do 

soutěže o 2,7mil. Kč na RMO v příštím roce. 

 

c) Michalské schody (z Blažejského nám. na ul. Aksamitova) 

17. 5. v 15.00 proběhne výrobní výbor ohledně letošní opravy Michalských schodů.  

  

d) Oprava ul. Křivá 

Předseda znovu přes Bc. Horňákovou osloví Ing. Luňáčka s dotazem ohledně 

termínu nacenění investičního záměru, aby KMČ věděla, zda na jeho úhradu bude 

mít dostatek prostředků. 
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e) Rekonstrukce zastávky BUS na ul. Legionářská (směr Lazce) 

Pí Svetková na výrobním výboru sdělila požadavky KMČ (zúžení chodníku, 

vybudování zeleného pásu, instalace laviček rovnoběžně s vozovkou). Všechny 

návrhy KMČ byly z nepochopitelných důvodů zamítnuty. Předseda se pokusí v této 

věci ještě jednou kontaktovat OI.  

 

f) Kozí ulička 

Předseda kontaktoval vlastníky, probral s nimi jejich názor na věc a stížnosti na to, 

jak ulice vypadala, než se začala ze spodní strany zamykat. Předseda předal závěry 

naší komise OSMK, které se společně se zástupci dalších odborů MmOl na jednání s 

vlastníky dohodlo, že stačí přístup z horní strany, kam se instaluje informativní 

tabulka, že je ulice slepá a současně bude jedna kopie klíčů od brány k dispozici 

případným zájemcům na infocentru radnice. Toto řešení dle názoru zúčastněných prý 

veřejnou přístupnost ulice zajišťuje. Proběhla diskuze, zda to takto opravdu zákon 

umožňuje. 

 

g) Chodník mezi hotelem Trinity a zadním vchodem do MDO 

Práce na rekonstrukci započaly a plánované dokončení je na konci května. 

 

VI. Otevřené body - bez vývoje 

a) Průchody/schody z Bezručových sadů 

Dr. Slezáková sdělila, že za vlhnutí průchodu při kostelu sv. Michala patrně může 

kanalizace vily Primavesi. Její vlastníci pořídili kamerový průzkum kanalizace a 

tento předali na stavební odbor, který jej posoudí. 

Předseda na OI prověří možnosti opravy schodů při ulici Hrnčířská a schodů při ul. 

Křížkovského. 

 

b) Vánoční trhy 

Předseda po finalizaci dokumentu k VT s Ing. arch. Helcelem tento předá náměstku 

Urbáškovi, OKR, Ing. Fazekašovi a Mgr. Kauerové, aby v rámci svých kompetencí 

při projednání VT 2017 s provozovatelem tyto pokud možno v plné míře zapracovali 

s cílem pozvednout úroveň VT. 

 

VII. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 42 Rozhodnutí, 3 Dohody o povolení zvláštního 

užívání zeleně, 4 Vyjádření OKR k povolení uzavírky a 1 Rozhodnutí veřejnou 

vyhláškou, jež komise bere na vědomí. 

 

b) Požadavek na pojmenování nové ulice 

Na KMČ se obrátil tajemník kulturní komise s žádostí, abychom předložili návrhy na 

pojmenování nové ulice, která vznikne uvnitř bloku budov v areálu bývalých 

Sochorových kasáren (poblíž ulice Šantova). KMČ žádný návrh nepředkládá, v 

diskuzi zaznělo, že se nám nejeví jako vhodné ulici v novém vnitrobloku 

pojmenovávat po slavných architektech nebo politicky exponovaných či 

kontroverzních osobách. Logické nám přijde pojmenování po osobnosti spojené s 

oblastí vojenství a nabízí se i vazba na 300. výročí narození Marie Terezie. 

 

c) Územní studie Sokolská - Zámečnická 

Komise pro architektura požádala KMČ o vyjádření k územní studii, která zahrnuje 

oblast ulic Sokolská, Zámečnická a několika ulic navazujících. V jejím rámci má být 

řešen i průjezd tramvají "od Koruny" ulicí Zámečnická do depa. KMČ pověřila 

předsedu aby tazateli sdělil, že bychom rádi zdůraznili nutnost zapracování přechodu 

pro chodce (místa pro přecházení), rozšíření chodníků, větší množství zeleně a 
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podzemní kontejnery na tříděné odpady. Za vhodné dále považujeme projednání 

územní studie s veřejností za účasti KMČ. 

 

VIII. Komisí odsouhlasené požadavky 

viz body V. d), e), VII. c) 

 

IX. Různé, diskuze 

 

a) KMČ od TSMO obdržela plán prací na měsíc květen 2017, měla by proběhnout 

předlažba v ul. Zámečnická. 

 

X. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 17.50 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 5. 6. 2017 

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

 

 

V Olomouci dne 2. května 2017 

  

 

 

 Zapsala Martina Nováková 

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


