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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.17 OLOMOUC-STŘED 
 

Zápis č. 4/2018 z jednání dne 4. dubna 2018 

 

 
I. Prezence 

Přítomni: Černohouz, Chlupová, Kozík, Marková, Svetková, Vanečková, Vanžurová,  

Omluveni:  Helcel, Kutra, Majerová Zahradníková, Nepejchal, Vysoudil, Záleská 

Hosté: zástupce PČR – Souček, veřejnost – Ing. Alt 

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 4. 4. 2018 od 16.30 hod. v zasedací místnosti č. 

0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. Předseda přivítal přítomné 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) Setkání s jubilanty 

Předseda osloví paní Romanovskou s prosbou o zajištění obřadní síně na radnici na 16.5., 

23.5. či jiný blízký termín, aby se tam mohlo konat slavnostní setkání s jubilanty z areálu 

naší komise spojené s předáním dárkových balíčků. Komise se rozhodla letos vyčlenit na 

obohacení balíčků až 8.000,- Kč ze svého rozpočtu. 
pro - 7    proti - 0  zdržel se - 0 

 

b) KMČ upravuje plán čerpání prostředků KMČ v roce 2018 (celkem 150 tis. Kč): 

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

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

 10 tis. Kč...............oprava lampy v parčíku pod Dómem (OŽP) 

 max. 50 tis. Kč…..orientační dlouhodobé měření hluku v ulici Riegrova 

 max. 30 tis. Kč…...podpora akce Ukliďme svět, ukliďme Česko (propagace, 

občerstvení aj.)  

 zbytek…………… fasády městských domů - oprava, přemalba, čištění (SNO) 

 zbytek……………doplatek rekonstrukce komunikací (OSMK) 

KMČ dle vývoje jednotlivých navržených akcí případně plán upraví. 

pro - 7    proti - 0  zdržel se - 0 

 

V. Otevřené body - vývoj 

a) Ukliďme svět, ukliďme Česko 
7.4.2018 se členové komise zapojí do celorepublikové úklidové akce úklidem pozemků mezi 

zimním stadionem, Billou a plaveckým bazénem, které město nově nabylo po letech jednání 

do svého vlastnictví. Veřejnost je na akci srdečně zvána. Předseda od organizátorů na 

úrovni ČR zajistil ochranné pomůcky (rukavice) a pytle na odpad. Z prostředků komise 

bude účastníkům zajištěno občerstvení. Smetáky a další pomůcky zapůjčí blízké 

Centrum SEMAFOR. KMČ se finančně podílela i na nákladech na tisk a vyvěšení 

propagačních letáků. 
 

b) Předseda předal OVVI návrhy na opravy komunikací v areálu naší komise (Vídeňská, 

Dobrovského). RMO rozhodne o tom, které KMČ budou vybrány k realizaci pro rok 2018 

za celkem 2,7 mil. Kč. 
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c) Návrhy na opravy komunikací v oblasti naší komise z „našich“ 300 tis. Kč: 

 předlažba chodníku na 17.listopadu od přechodu k S-klubu minimálně ke vstupu 

do rozária – nacení OSMK + TSMO 

 případně neúspěšné žádosti dle písm. b) 

pro – 7   proti – 0  zdrželo se – 0 

 

d) Č.j. SMOL/282565/2017/OMAJ/MO/Ind 

Na naši komisi se obrátil OMAJ s žádostí o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 

105/58 o výměře 256 m
2 

jedná se o pozemek za domem Vídeňská 6, na kterém se nachází 

vstup do podzemí pod parkem, dále část betonového krytu podzemí, oplocení, které 

zabraňuje vstupu do podzemí aj. Pozemek je významně vyvýšený oproti okolním 

pozemkům. V současnosti mají žadatelé pozemek v nájmu. Žádost s ohledem na nemožnost 

prodat pozemek se vstupem do podzemí byla změněna na žádost o výpůjčku za účelem 

údržby pozemku, který by obtížně udržovalo SmOl. Na pozemku nedávno s ohledem na 

umístění kleneb podzemí těsně pod povrchem došlo k pádu stromu na zaparkovaná auta. 

Zbylé stromy byly odstraněny. Z téhož důvodu nelze využít pozemek k sadbě rostlin či 

pěstování zeleniny. Jsou zde problémy se zasakováním vody do tělesa podzemních chodeb. 

KMČ jednoznačně nedoporučuje prodej s ohledem na vstup do podzemí. 

Předseda projednal věc na místě samém s žadateli a pořídil pro členy komise 

fotodokumentaci. 

Na základě fotodokumentace komise došla k závěru, že v tomto konkrétním případě 

skutečně žadatelé z pozemku mají takřka nulový užitek, a že jim tedy tento lze dát do 

výpůjčky pod podmínkou, že se o pozemek budou starat.  

pro - 7    proti - 0  zdržel se – 0 

 

Komise dále s ohledem na vyjádření žadatelů a fotodokumentaci pořízenou předsedou 

důrazně apeluje na MmOl, aby se jednak lépe a účinněji zabezpečil vstup do podzemí 

(starý dřevěný plot), ale hlavně aby MmOl začal intenzivně pracovat na opravách 

(alespoň kritických pasáží) opěrné zdi mezi zahradami vil v ulici Vídeňská a 

Smetanovými sady. Tato se na mnoha místech drolí, vypadávají z ní i větší kameny a 

hrozí zřícením. Prosíme o předání kompetentnímu odboru MmOl, přičemž věříme, že 

již tento má k dnešnímu dni situaci podrobně zmapovánu. 

 

e) Č.j. SMOL/284825/2017/OZP/Sta  

Na naši komisi se obrátil provozovatel hotelu Theresian na Javoříčské ulici, který požádal 

OŽP a OMAJ o možnost instalovat (podobně jako pivovar Moritz a Plan B) zahrádku na 

Palachově náměstí. Byly nám zaslány podklady (podoba, umístění předzahrádky, dohoda o 

náhradní výsadbě za tis, který bude nutné vykácet – lípa a javor na tř. Svobody aj.). 

KMČ odložila své finální stanovisko na příští jednání, neboť se chtěla seznámit 

s aktuálním vývojem ohledně územní studie Palachova náměstí.  

Předseda s ohledem na urgentnost věci prověřil neprodleně situaci na OKR a nechal o věci 

hlasovat per rollam. Tis již byl vykácen. 

KMČ se záborem části pozemku parc. č. 105/48 v k. ú. Olomouc - město pro účely 

dočasného umístění předzahrádky Hotelu Theresian po projednání věci s OKR a OŽP 

a po zjištění jejich stanovisek souhlasí. Zdůrazňujeme, že považujeme za důležitou 

náhradní výsadbu, jednotný vizuální styl všech předzahrádek a to, že předzahrádka 

není v konfliktu s registrovanou územní studií Palachova náměstí z roku 2009 ani s 

jejím rozpracováním z roku 2016 ohledně dílčí revitalizace poloviny náměstí, kterou 

město vlastní. 

pro – 11  proti - 1 (Chlupová)  zdržel se - 1 (Helcel) 

Oba kolegové, kteří nehlasovali „pro“, argumentovali možným vyšším hlukovým zatížením 

obyvatel lokality a absencí podkladů ve vztahu k hlukové zátěži v podkladech nám 

předložených. 
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f) Zpětná vazba OMAJ 

Komise z OMAJ obdržela informaci, že  

 ZMO ve věci Galerie Šantovka 2 souhlasilo s prodejem pozemku nutného pro 

výstavbu. Naše komise doporučila pozemek neprodávat. Alespoň v rámci smlouvy 

se žadatelem byly zapracovány podněty naší komise (podmínkou prodeje je získání 

pravomocného územního rozhodnutí do konce roku 2021). 

 ZMO v souladu s naším doporučením nevyhovělo žádosti pí Horníkové o koupi části 

pozemku v areálu dnes užívaném DPMO mezi ulicemi Sokolská a Dobrovského. 

 

g) Křivá – rekonstrukce 

OKR naší komisi sdělil, že v letošním rozpočtu nemá prostředky na realizaci studie 

veřejného prostranství v ulici Křivá. Opakovaně apelujeme na řešení této situace a 

navrhneme zařadit realizaci studie do rozpočtu v roce 2019. 

 

h) Parkování v centru města 

Komise opakovaně probírala problematiku parkování v centru města (v pěších zónách) a 

vjezdu do pěších zón. Předseda na další jednání rozešle relevantní vyhlášky města. 

 

i) Stížnost občanů – Uhelná 8 

Již na minulých jednáních jsme projednávali stížnost obyvatel domu na hluk z předzahrádek 

a kaváren/barů v přízemí domu. Obyvatelé zajistili na stavebním úřadě kolaudační 

rozhodnutí barů. Oba jsou zkolaudovány jako kavárny. Občanům není jasná vazba 

kolaudačního rozhodnutí na možnou provozní dobu. Toto není jasné ani komisi samotné. 

Předseda na stavebním odboru zjistí, jaká je vazba mezi zkolaudovanou formou 

užívání a možnou provozní dobou podniku. 

 

VI. Otevřené body - bez vývoje 

a) Čechovy sady osvětlení 

Občané hojně využívají nedávno vybudované work-out hřiště v Čechových sadech, kde však 

stejně jako na přilehlém dětském hřišti chybí osvětlení. Předseda oslovil VFO a OI. 

Podnět byl předán OŽP. 

 

b) Zástávka BUS - Legionářská 

Komise znovu projednala na podkladu projektové dokumentace zapůjčené z OI záměr 

rekonstrukce autobusové zastávky na ulici Legionářská ve směru na Lazce. Opakovaně 

zdůrazňujeme své předchozí připomínky – nevhodně umístěné lavičky, kriticky málo zeleně 

(zbytečně široký chodník). Z dokumentace nám však nově vyplynulo i to, že zprojektované 

řešení nereflektuje snad brzkou realizaci kruhového objezdu (Hynaisova – Studentská – 

Legionářská).  

Opakovaně rovněž žádáme o to, aby akce z důvodu nekoncepčnosti nebyla realizována, 

dokud nevznikne územní studie třídy Svobody jako celku, kterou již dlouhodobě 

požadujeme. 

Předseda pozve na některé z dalších jednání zástupce OKR, OI a projektanta, aby 

s námi věc prodiskutovali. 

 

VII. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 41 Rozhodnutí, 4 Dohody, 5 Vyjádření OKR a 1 

Oznámení veřejnou vyhláškou, jež komise bere na vědomí. 

 

b) Protipovodňová opatření 

V Olomouci se právě rozbíhá II. B etapa protipovodňových opatření, a to konkrétně první 

fáze realizace. Úplné ukončení prací se předpokládá v roce 2022. Aktuálně je třeba 
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respektovat nová dopravní omezení, na která si obyvatelé města musí postupně zvyknout. 

Vytvářejí se nové prostory pro náhradní parkování a vše se připravuje ke skutečnému 

zahájení stavebních činností a přesunům hmot. Brzy měla začít stavba provizorní lávky přes 

řeku u Bristolu. Podrobnosti lze nalézt na webu SmOl či stránce 

http://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu 

 

c) Komise pro architekturu 

Předseda se zúčastnil 14.3.2018 jednání komise pro architekturu: 

 Územní studie veřejných prostranství ulice Sokolská – Zámečnická a další – 

projednávány především otázky související s provozem tramvají a odbočením ulicí 

Zámečnickou. 

 Doporučeno RMO realizovat 10 konkrétních opatření v rámci koncepce pěší zóny 

 Plánované architektonické soutěži na řešení veřejných prostranství Žižkova náměstí 

bude předcházet jednání s Univerzitou Palackého v Olomouci, která nedávno část 

náměstí před pedagogickou fakultou nabyla do vlastnictví.  

 

d) Průchod z Pavelčákové do Uhelné 

Na komisi se obrátil Ing. Kabelka s žádostí o osvětlení průchodu mezi nadepsanými ulicemi. 

Komise se s jeho požadavkem ztotožňuje a žádá OSMK, aby se pokusilo ve spolupráci 

s majiteli přilehlých nemovitostí nalézt řešení. Rovněž se předseda pokusí majitele oslovit 

ve věci zušlechtění průchodu (graffiti a úklid nepořádku). 

 

VIII. Různé, diskuze 

a) KMČ obdržela od TSMO plán prací na měsíc duben a harmonogram sběrových sobot. Ty se 

v areálu naší komise uskuteční 14.4.2018 současně na dvou místech (Aksamitova x 

Kateřinská a Komenského x parčík pod Dómem. 

b) DPMO informovalo KMČ o plánovaných výlukách a omezeních provozu na křižovatce u 

Okresního soudu a na Náměstí hrdinů kvůli výměnám trolejí. 

c) Od 1.5.2018 bude DPMO zkušebně provozovat linku „U“ (Nová Ulice – Okresní soud – 

Náměstí hrdinů – Neředín, krematorium). Následně bude vyhodnoceno její využití. 

d) Ve dnech 19.3. až 19. 7 bude probíhat rekonstrukce vozovky a inženýrských sítí v ulici 

Švédská. Průchod bude omezen. 

e) Opakovaně apelujeme, aby OŽP zajistilo čištění chodníků u „hladových oken“, nebo ještě 

lépe OMAJ či OSMK vyzvalo a donutilo znečišťovatele (především ulice Riegerova) 

k nápravě. 

f) Pan Kozík se jménem KMČ zúčastnil výrobního výboru ve věci předlažby a úpravy 

parkování na tř. Spojenců, která naváže na loni předlážděnou část ulice Tylova. Současné 

parkování šikmé bude nahrazeno podélným, což přispěje k jednotnému systému parkování 

ve všech navazujících ulicích. 

g) Zaznamenáváme v centru města zvýšený výskyt holubů a současně velké množství kachen 

v parcích (především Smetanových sadech). Probíhá nějak regulace počtu těchto ptáků? Kdo 

to má v rámci MmOl na starosti? 

 

IX. Úkoly 

a) Předseda zajistí přehlednější velkoformátový tisk map areálu KMČ (pan Maleňák). 

b) Předseda probere možnosti opravy schodů při ulici Hrnčířská a schodů při ul. Křížkovského 

s náměstkem Žáčkem či vedoucím OI. 

c) Předseda se obrátí na Ing. Štěpánkovou z OŽP ohledně úhrady prostředků za nákup a 

vysazení lip u Terezské brány a úhrady za opravu lampy v parčíku pod Dómem. 

d) Předseda se dotáže Ing. Fazekaše, zda je povinné mít v případě výkopu či jiné stavební 

činnosti, která způsobí neprůchodnost chodníku, od magistrátu stanovenu obchozí trasu, zda 

je třeba ji nějakým způsobem značit a zda musí mít nějaké minimální standardy. 
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e) Předseda na SNO zjistí podrobnosti o rozsahu jednotlivých variant opatření vybraných 

městských budov antigraffiti nátěrem - v průchodech ulicemi Barvířská a Divadelní jimi 

naceněných. 

f) Konečný výběr akcí na opravy komunikací naceněných TSMO musí komise provést do 

konce května 2018. 

g) Předseda pana Nezhybu požádá o text dohody mezi městem a provozovatelem 

předzahrádky. 

h) Předseda vyžádá u některé z olomouckých firem orientační nabídku měření hluku v ulici 

Riegrova. 

i) Předseda u náměstka Jakubce ověří aktuální situaci ohledně územní studie třídy Svobody. 

 

X. Komisí odsouhlasené požadavky 

viz celý bod IV., bod V. a) až e), VII. d), VIII. e), celý bod IX. 

 

XI. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.10 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 ve změněném termínu 

14. 5. 2018 od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.  

 

V Olomouci dne 4. dubna 2018 

  

 

 Zapsal a zápis schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


