
Komise městské části č. 18 Olomouc - západ 

Zápis z jednání KMČ č. 10/2019 

Datum, čas a místo jednání: 3. 10. 2019 od 17:00, budova MMOl, Hynaisova 10 

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

Nepřítomni:  Mgr. Renata Konečná (omluvena), Ing. Tomáš Navrátil 

Hosté:  zástupce městské policie p. Schwanzer; k bodu 2: Ing. Helena Přibylová, 
DiS. – krajinář Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl 
a Ing. Radek Pavlačka – projektant, ZAHRADA Olomouc, s.r.o.; pan Švec  

 

1.    Zástupce městské policie   

       Přítomen zástupce MP p. Schwanzer – nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky. 

2.   Revitalizace vnitrobloku Tř. Svornosti/Brandlova/Žilinská   

Ing. Přibylová a Ing. Pavlačka oznámili, že proběhla odborná prohlídka vnitrobloku mezi 

bytovými domy na tř. Svornosti (prostor mezi tř. Svornosti, ul. Brandlovou a ul. Žilinskou), 

kde KMČ 18 zamýšlí využít prostředky na estetizaci. Dále  Ing. Přibylová a Ing. Pavlačka 

představili projekt revitalizace celého vnitrobloku, jehož pořízení financovala KMČ 18 

z prostředků na estetizaci (náklady na zpracování projektu 139.150 tisíc Kč). Upozornili, že ze 

stávajících stromů v lokalitě budou káceny jen stromy ve špatné kondici, a to na náklady 

města. Součástí projektu je návrh dosadeb.   

Předseda KMČ 18 podpořen dalšími členy komise vyjádřil nesouhlas s nákladným  projektem, 

který řeší revitalizaci celého vnitrobloku mezi třemi domy, namísto původně zamýšlené 

„motýlí loučky“ v úplně jiné cenové relaci značně přesahující finanční možnosti KMČ. 

Předseda dále připomněl, že z prostředků KMČ již navíc bylo uhrazeno 30.000  Kč na opravu 

stávajících laviček a 29.040 Kč na odstranění zbytků bývalého dětského hřiště v prostoru 

vnitrobloku. Po diskusi se členové KMČ 18 shodli, že budou požadovat rozdělení projektu na 

jednotlivé části s oddělenými rozpočty.  

Přítomní odborníci doporučili z ekologických i finančních důvodů upřednostnit investice do 

výsadby a údržby stromů a mulčování namísto květinové výsadby. Členové KMČ 18 proto 

upřednostnili řešení prostoru původně zamýšlené „motýlí loučky“, jejíž každoroční výsev by 

stál dle odhadu 50 tisíc Kč, jako herního trávníku pro děti z přilehlé mateřské školy.  

3.   Žádost o nájem pozemku – Kašparova – vjezd – S-SMOL/135440/2019/OMAJ/Ind 

KMČ 18 doručena žádost S-SMOL/135440/2019/OMAJ/Ind o souhlas s pronájmem pozemku 

před rodinným domem na ul. Kašparova - o nájem části pozemku parc. č. 835/2 ostatní 
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plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Majitelka zde na městském pozemku bez povolení 

nechala zbudovat dlážděný příjezd do garáže a další dlážděná parkovací místa, nyní zpětně 

žádá o  pronájem pozemku. 

KMČ 18 vyjadřuje nesouhlasné stanovisko s pronájmem předmětného pozemku z důvodu, že 

zde proběhly neohlášené úpravy bez patřičných povolení a nesouhlasí se zpětnou žádostí o 

pronájem.  Do budoucna je KMČ 18 ochotna schválit pouze pronájem pozemku pod 

příjezdem ke garáži a chodníku. 

4.   Setkání s jubilanty 

Pan Mgr. Vymětal připomněl blížící se tradiční oslavy s jubilanty z místní části 18, které 

proběhnou v prostorách olomoucké radnice. Tuto akci je potřeba ze strany KMČ 18 

personálně zabezpečit – 2 lidé za KMČ, 1-2 lidé u prezence a stanovit termín konání.  

KMČ 18 se shodla na termínu setkání s jubilanty dne 13. 11. 2019 vždy od 14:00 a zajistí 

personální zabezpečení akce.  

5.   Reakce Odboru dopravy a územního rozvoje MMOl - křižovatka ul. Škrétova/Tř. Míru 

        Obdržené stanovisko Odboru dopravy a územního rozvoje:  

Odbor dopravy a územního rozvoje se s návrhem dopravního řešení neztotožňuje. Ulice Za 

Zlatou koulí byla v minulosti z důvodu bezpečnosti provozu na žádost DI-PČR 

zjednosměrněna. 

      Reakce KMČ 18: 

KMČ 18 opětovně požaduje vyřešení problematické situace na křižovatce Tř. Míru a 

Škrétova, odpověď ODUR MMOl považujeme za neuspokojivou. 

6.   U Místní dráhy - parkování 

Odbor dopravy a územního rozvoje zkraje roku 2020 zajistí schůzku s  projektantem a tím 

související cenovou nabídku na zpracování územní studie. Bylo by vhodné do té doby, aby se 

zástupce KMČ v této věci dostavil na odbor dopravy a územního rozvoje (p. Klevar) a 

projednal požadavky na zpracování DS. 

V průběhu roku 2020 má proběhnout schůzka s projektantem. Rekonstrukce ul. Na Vozovce   

je nachystaná, ale nejsou na ni finanční prostředky. 

       Komise žádá p. Klevara z ODÚR o osbní projednání na některé z budoucíchj schůzích KMČ 18

   

7.   Žádost občana pana B. Pytlíka o zřízení přechodu pro pěší na Wolkerově ul. 

Podnět: rád bych touto cestou vznesl námět na projednání, a to zřízení nového 

přechodu pro chodce mezi tramvajovou zastávkou Wolkerova a železničním 

přejezdem Olomouc - Nová ulice. Se zvýšením počtu rezidentů v nově 

vznikající  části města, ke kterým se nyní také řadím, je nový přechod pro chodce 
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více než potřebný. Nejbližší přechody jsou na jedné straně u tramvajové zastávky 

Wolkerova a na straně druhé až u tramvajové zastávky Výstaviště Flora. Bylo by 

možné se na tímto nad tímto námětem zamyslet a prodiskutovat jej s příslušnými 

orgány městské správy, policie apod. 

KMČ 18 žádá Odbor dopravy a územního rozvoje MMOl o prověření možnosti vzniku 

přechodu pro pěší v lokalitě. 

8.  Finanční prostředky na estetizaci a opravy chodníků v příštím roce 

Předseda připomněl členům KMČ přípravu konkrétních návrhů, jak účelně využít finanční   

prostředky KMČ v příštím roce. Navrhl, abychom v případě rekonstrukce chodníků vycházeli 

z již existujících a zatím nerealizovaných návrhů z letoška. 

V případě estetizace prostranství okolo sochy Tomáše Štítného ze Štítného u ZŠ Mozartova 

na základě dřívějšího návrhu p. Mgr. Vymětala a p. předsedy Hebelky KMČ 18 prověří 

možnosti realizace.    

9.  Vánoční koledování 

Předseda navrhl uspořádat pod záštitou KMČ v prosinci veřejnou akci „Vánoční  

koledování“ s hudebním vystoupením. Členové KMČ vytipují potenciálně vhodné lokality. 

10. Podchod pod železnicí – ul. Kašparova/ul. Na Trati   

Záležitost diskutována na setkání s RMO. Existují jen dvě varianty – buď se zbuduje podchod   

(náklady na nějž mohou být pokryty až z 85 % dotací) nebo zde vznikne protihluková zeď.    

  

11. Projekt kulturně-uměleckého centra ve vyřazených tramvajích na ul. Wolkerově  

Bod inicioval přítomný host pan Švec – projektant, urbanista a někdejší obyvatel MČ 

Olomouc-západ. Členům komise představil svůj projekt umístění dvou vyřazených 

tramvajových vozů na ul. Wolkerově v místě původní tramvajové trati do areálu FNOL, které 

by sloužily nejen jako připomínka zaniklé trati, ale především jako netradiční umělecké a 

kulturní centrum. Pan Švec požádal KMČ 18 o souhlasné stanovisko s  umístěním tramvají.  

KMČ 18 souhlasí s umístěním tramvají na ul. Wolkerova a podporuje záměr p. Švece.  

 

Termín listopadového setkání KMČ 18 se s ohledem na zasedání ZMO přesouvá na 11. listopadu 

od 17:00.  

Na žádost předsedy se rovněž přesouvá termín konání  prosincového setkání KMČ na 9. 12. od 

17:00. 

 

Termín další schůze a místo konání: 11. 11. 2019 v místnosti č. 20 (suterén), budova 

Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.        
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Schůze ukončena: 19:00 

zapsal: H. Melichar, schválil: M. Hebelka           


