
Komise městské části č. 18 Olomouc - západ 

Zápis z jednání KMČ č. 9/2019 

Datum, čas a místo jednání: 2. 9. 2019 od 17:00 v místnosti č. 20, MMOl, Hynaisova 10 

Přítomni: Bc. Milan Hebelka (předseda), Mgr. Markéta Šnoblová, Mgr. Hynek 
Melichar, Ph.D., Ing. Miroslav Marek, , Mgr. Tomáš Musil, Mgr. Renata 
Konečná, Daniel Řezníček, M.A., Mgr. Jiří Vymětal, Tomáš Černocký, Ing. 
Martin Pospíšil 

Nepřítomen:  Ing. Tomáš Navrátil 

Hosté:  zástupce městské policie 

1.    Zástupce městské policie   

Majitel restaurace U Zlaté koule byl upozorněn na možnosti uvedené v zápisu ze srpnové   
schůze KMČ 18.   

2.   Dopravní situace na ul. Zamenhofova – křížení s ul. Poupětovou 

Komisi byla elektronickou poštou doručena odpověď Odboru dopravy a územního rozvoje 

MMOl: 

Z hlediska dopravní situace jsou křižovatky s předností zprava, právě zklidňujícími prvky 

v dopravě. Právě z tohoto důvodu nebude odbor dopravy a územního rozvoje  na  křižovatku 

ulic Zamenhofova a Poupětova umisťovat žádné dopravní značení, které by upravovalo 

přednosti v jízdě.. Odbor strategie a řízení v současné době zpracovává novou parkovací 

politiku. Jedním z bodů by mělo být i rozšíření zóny placeného parkování,  či rezidentských 

zón. To by mělo mít za následek zvýšení počtu parkovacích stání pro občany žijící v  dané 

lokalitě.      

3.   Požadavek na vyznačení příčných čar na ul. Na Šibeníku/Sobieského  

Komisi byla elektronickou poštou doručena odpověď Odboru dopravy a územního rozvoje 
MMOl:  

 
Odbor dopravy a územního rozměru prověří rozhledové poměry v dané lokalitě, a vyžádá si 
stanovisko DI-PČR.  

4.   Vnitroblok na ul. Dvořákově 22/26 – požadavek na obnovu části veřejného prostranství   

        Komisi byla elektronickou poštou doručena odpověď Odboru investic MMOl: 

        Projektová dokumentace není aktuální, neodpovídá současným vyhláškám a    

        normám.  V současné době se neuvažuje o její aktualizaci. 

  

5.   Výsadba zeleně u památníku – ul. Litovelská  

       Výsadba bude naceněna.  
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6.   Žádost o změnu termínu říjnové schůze KMČ 18 – pí. Přibylová – záležitost revitalizace 

zeleně ve vnitrobloku Žilinská – Brandlova - Svornosti 

Paní Ing. Helena Přibylová, krajinář Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 

MMOl, žádá z časových důvodů KMČ 18 o přesun termínu říjnové schůze za účelem 

projednání projektu revitalizace zeleně ve vnitrobloku ul. Žilinská, Brandlova a tř. Svornosti. 

Na základě dohody přítomných členů se říjnová schůze uskuteční 2., 3. nebo 4. 10. dle 

možností Ing. Přibylové. 

7.   Kulturně společenská akce v prostorách ZŠ Mozartova 

Proběhla schůzka předsedy KMČ M. Hebelky s ředitelem školy Dr. Z. Kundrumem, na níž pan 

ředitel potvrdil, že je uspořádání kulturně-společenské akce hrazené z prostředků KMČ na 

pozemku školy nakloněn. 

Členové komise v následné diskuzi o podobě akce navrhli následující formáty: dětský den, 

sousedskou slavnost, akci pro jubilanty/seniory, obohacení akce o tematickou procházku či 

kombinace těchto možných formátů. Členové komise do příští schůze tyto formáty dále 

promyslí.  

Akci není nutné uspořádat do konce roku 2019, může proběhnout až v roce 2020.  

8.   Nákup mobilního radaru 

V případě, že do konce letošního roku nebude z prostředků KMČ uspořádána kulturně-

společenská akce, navrhuje předseda komise koupi mobilního radaru (v ceně cca 80 tisíc Kč). 

Městská policie je slovy p. Musila ochotna se o radar starat a vyhodnocovat získaná data. 

V rozpočtu KMČ na kulturně-společenské akce a jiní využití je momentálně zůstatek 110 000 

Kč.    

9.  Projekty estetizace v roce 2020 - náměty 

Předseda komise vyzval její členy, aby již přemýšleli o námětech na využití prostředků na 

estetizaci městské části v roce 2020.  

Ředitel ZŠ Mozartova Dr. Kundrum na schůze s předsedou komise navrhl estetizovat prostor 

okolo sochy Tomáše Štítného ze Štítného poblíž školy a zahrnout do projektu 

umístění edukativní pomůcky. 

Pan Vymětal navrhl pořízení více laviček pro městskou část s ohledem na vysoký podíl seniorů. 

10.  Různé 

Vznesen dotaz na předsedu komise k situaci okolo plánovaného podchodu  pod železnicí na ul. 

Kašparova/Na Trati. Předseda nemá žádné informace o dalším vývoji.    

Termín další schůze a místo konání: 3. říjen 2019 dle dohody s Ing. Přibylovou (viz bod 6) 

v místnosti č. 20 (suterén), budova Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.         

Schůze ukončena: 17:40 

zapsal: H. Melichar, schválil: M. Hebelka           


