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Zápis č. 1 /2017 
  

 

Přítomni:   p. Bláha, pí. Brabcová, p. Fürst, p. Havran, pí. Křivánková, pí. Mankovecká,  

                  p. Musil, p. Sedláček, p. Svozil, p. Šafránek 

                                      

Omluveni:  p. Jelínek, p. Ševčík, , p. Vymětal 

  

Hosté       : p. Vysloužil (MPO), p. Chladnuch,  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

Městská policie Olomouc (MPO)  

 

1. Vyvrácená dopravní značka – ul. Štítného 

 

2. Utržená reklamní cedule – podchod na ul. Štítného 

Cedule je poškozena tak, že může dojít ke zranění kolemjdoucích 

 

V obou případech došlo, po upozornění, k nápravě 

 

3. Nevhodně parkující automobil – ul. Tř. Svornosti 

Často parkující automobil vyčnívá přímo do ulice, čímž vytváří bezpečnostní riziko 

 

4. Kontejnery na odpad – ul. Boženy Němcové 

 V této oblasti byly instalovány, mimo stávající kontejnery, další kontejnery na tříděný 

odpad (firma AVE) 

 

5. Chybějící značka – ul. Javoříčská 

V této ulici zmizela značka - vyčleněné místo pro invalidy, zůstal jen symbol na 

vozovce 

 

MPO tyto případy prověří a podá zprávu na příštím jednání KMČ 

 

Ostatní  

1. Předseda KMČ 18 podal informace o: 

- nové městské  vyhlášce č. 7 /2016 týkající se nočního klidu  

- stanovisku k poškozenému plotu (ul. U Místní dráhy) 

2. Úpravy nevyhovujících přechodů pro chodce 

 Odbor koncepce rozvoje MmOl požádal KMČ 18 o stanovisko k zamýšleným    

 úpravám některých přechodů pro chodce- viz.: příloha 

 

  KMČ souhlasí  

 

Hlasování (10 přítomných členů)                                             10 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž.- proti) 
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3. Požadavek KMČ 18 na odstranění kontejneru (ul. Krapkova 279/5) 

 
Vzhledem k problémům, které by řešení našeho požadavku vyvolalo (např. znemožnění 

odvozu TDO, nevznikne požadované parkovací místo), a vzhledem k specifické situaci v daném 

místě, KMČ  po pečlivém zvážení a s podmínkou, že v okolí kontejneru bude udržován 

pořádek, odstupuje od tohoto požadavku a nepožaduje již jeho realizaci. 

Hlasování (10 přítomných členů)                                             10 – 0 – 0 

                                                                                             (pro- zdrž.- proti) 

 

4. Kontejnery ul. Mozartova 
Kontejnery jsou již instalovány na požadovaném místě, díky aktivitě člena KMČ a 

občanů z této oblasti. 

 

5. Označení ulice - (ul. Boženy Němcové) 

 Chybí označení ulice – viditelná cedule.  

 

KMČ požaduje nápravu tohoto stavu  

 

 

Požadavky a opravy 

 

 

1. Lávka nad železniční tratí (ul. Na Trati x ul. Václavkova) 

 

            Občané i KMČ požadují informace o stavu řešení tohoto problému 

 

RMO na svém jednání dne 20.12.2016 byla představena studie řešení lávky, která 

navrhovala 3 řešení: demolice bez náhrady, demolice s novým zabezpečeným 

úrovňovým přechodem ve stopě stávající lávky, a demolice s vybudováním nového 

zabezpečeného přechodu při ul. Kašparova. Odhadované investiční náklady na 

jednotlivé varianty byly stanoveny na cca 0,9 mil. Kč, 8,7 mil Kč a 9,6 mil Kč (vše bez 

DPH). Vzhledem k vysokým finančním nákladům na vybudování nového přechodu, 

RMO rozhodla v danou chvíli řešit pouze demolici lávky a zároveň uložila panu 

primátorovi a náměstku Jakubcovi jednat se SŽDC o možnosti nalezení jiného 

finančně méně náročného řešení.  

         

2. ul. U místní dráhy 

            Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi stanovisko jen na část námi navrhovaných řešení,   

            posíláme ještě jednou body, na které požadujeme stanovisko. 

 

KMČ požadovala v dubnu tohoto roku a nadále požaduje provedení úprav v ulici 

U místní dráhy, které povedou k ochraně zeleně, k větší bezpečnosti silničního 

provozu a k lepšímu udržování čistoty v lokalitě. Situace se zde dlouhodobě 

zhoršuje a pomalu se stává neudržitelnou. Navrhujeme, aby bylo provedeno: 
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 doplnění zeminy na poškozené nezpevněné plochy podél silnice a doplňková 

výsadba zeleně. 

 

 instalování odpadkových košů (odpadky jsou nyní vhazovány do kolejiště a na 

jeho "břehy") a instalování košů na psí exkrementy (ulice je oblíbeným 

vycházkovým korzem při venčení psů). 

 

 oprava rozbitých chodníků (alespoň) v úseku mezi ulicemi Grégrova a Na 

vozovce 

 

 vyřešení bezpečného výjezdu z dvorních parkovišť do ul. U místní dráhy instalací 

dopravního značení (na základě požadavku SVJ) 
 

 

          KMČ požaduje stanovisko a řešení tohoto stavu 

 

OKR předpokládá pořízení územní studie v celé délce a v celém profilu ul. U Místní 

dráhy v letošním roce. Zároveň se obrací na KMČ se žádostí o sdělení, zda by byla 

ochotna se na jejím pořízení finančně podílet ze svých prostředků. Protože pokud by 

akce měla být plně financována z prostředků OKR, bude záležet na množství zbylých 

finančních prostředků po vysoutěžení akcí schválených RMO. 

 

 

3. Žádosti o úpravy dopravního značení 

 

- ul. U Místní dráhy 

- ul. Na Vozovce 

                                                                                          

Spoluvlastníci pozemků parc. č. 336/2 a parc. č. 1239/4 požadují úpravy dopravního 

značení – viz.přílohy 

 

KMČ podporuje tento požadavek a žádá stanovisko a návrh řešení 

 

Souvisí se studií, viz.: bod výše. 

 

 

4. Kontejnery na olej  
 

KMČ navrhuje umístit (zvýšit počet) v oblasti Olomouc – západ, na vybraných 

stanovištích tříděného odpadu (dle uvážení odpovědných pracovníků MmOl) sběrné 

kontejnery na olej. 

 

5. Parkování v městě Olomouci 

 

KMČ žádá o poskytnutí informací k chystaným změnám placeného parkování, 

konkrétně zda se budou nějakým způsobem týkat oblasti KMČ 18. Plánuje se 

zpoplatnění parkování v některých ulicích? Pokud ne, jaká koncepční řešení 

neutěšeného stavu s parkováním (která se dotknou KMČ 18) město připravuje? 
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Vedení města v současné době nepočítá s možností rozšíření zóny placeného parkování. 

V současné době OKR pořizuje Plán udržitelné městské mobility Olomouc, který stanoví vizi a 

cíle i v oblasti řešení statické dopravy na území města. Na základě této vize a cílů bude 

následně zpracována nová parkovací politika města. 

 

 

 

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 6. 2. 2017 v 16:00 hodin. 
 

 

 

Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek 
 
















