
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 
(Olomouc-střed) 

 
Zápis z jednání 

 
2.11.2009 

 
I.Zahájení  

Pravidelné jednání KMČ 17 se konalo dne 2.11.2009 od 16.30 hod. v zasedací 
místnosti v prvním patře domu U Zlatého jelena. 
 

II.Prezence 
Předseda zahájil jednání přivítáním přítomných a návrhem programu jednání. 
Přítomni: viz prezenční listinu (předseda, 7 členů, zástupci  MPO a  PČR). 
 

III.Schválení zápisu z minulého jednání 
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění. 
pro-7  proti-0  zdržel se-0 
 

IV.Otevřené body 
a) Ve věci stížnosti obyvatel Franklinovy ulice na neexistenci přechodu 

v místě nám poskytla MPO statistiku, z níž vyplynul fakt, že veškeré 
problémy v místě řešené MPO se týkaly problematického parkování a 
nikoli střetů automobilů s chodci. Realizaci přechodu zamítl jak  
odborník doprav.odd.PČR,tak prac. Řed.silnic,protože by překážela 
připravovanému kruh.okruhu v místě křížení ul. Dobrovského,Na 
střelnici,Slovenská. 

 
b) V záležitosti rekonstrukce Požární uličky - průchodu mezi Dolním 

náměstím a ulicí Uhelnou předseda kontaktoval odbor památkové péče, kde 
se mu k této věci nikdo nebyl ochoten vyjádřit. 
Co se týče zařazení realizace do plánu investičních akcí na rok 2010, předseda 
zjistil, že je na předmětnou oblast již zpracována studie. Celá věc však vázne 
na umístění hloubkové kanalizace v místě a majetkoprávních vztazích 
v oblasti ulice Uhelné.Realizace je navíc mimořádně nákladná. Celá věc je 
však v současné době odložena na neurčito jakožto samostatná akce a 
nebude realizována v souvislosti s rekonstrukcí Dolního náměstí. 
 

c) K žádosti odboru dopravy o sdělení seznamu potřebných oprav 
komunikací v oblasti KMČ č.17 uvádí KMČ následující seznam 
problematických komunikací: 
- Palachovo náměstí-parkoviště: Předláždění a sjednocení povrhu celého 

parkoviště, které v současné podobě je ostudou centra města 
- Palachovo náměstí-dlažba: Předláždění snad nejhoršího chodníku v celé 

oblasti KMČ č.17. Jedná se o celou délku chodníku v části náměstí před 
domem č.or.1. A to po obou stranách jednosměrné komunikace napojující 
se na tř. Svobody. Zejména však rekonstrukci potřebuje strana přiléhájící 
k živému plotu v areálu před Terezskou bránou 

- roh ulic Kosinova a tř.1.máje: oprava uvolněných dlaždic před vinárnou 



- propadená vozovka před restaurací MORITZ: v dlažbě žulovými 
kostkami se po několikáté ve stejném místě objevil kráter. Pravděpodobně 
nepostačí zběžná opravy svrchní části vozovka,ale věc bude požadovat 
důkladnější řešení s ohledem na frekvenci výskytu tohoto nedostatku 

- Legionářská-mezi Teplotechnou a křižovatkou se Sokolskou ulicí: 
opakovaná žádost o předláždění uvolněných dlaždic a vyrovnání propadlé 
dlažby v prostoru zastávky MHD.Oprava „klapaček“ není dostatečným 
řešením. 

- Dotažení opravy chodníku na  tř.17.listopadu v úseku od Prům.školy po 
hranici křižovatky  Žižkovo nám. 

KM Č doporučuje realizovat opravy komunikací postupně v pořadí, které 
bere ohled na frekvenci chodců v místě. Odsunout realizace v místech 
nefrekventovaných je nutností, která povede k logické struktuře oprav 
komunikací, a tím v důsledku i většímu komfortu chodců v našem městě.    
Např. nákladná rekonstrukce chodníku po levé straně Litovelské ul.,kde  snad 
chodci vůbec nechodí ! 

 
V. Nová záležitost 

a) Došlá pošta 
V mezidobí došlo na KMČ celkem 40 Rozhodnutí a 6 Dohod o povolení 
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí. 
 

b) KM Č obdržela žádost o prodej dvou parcel parc.č. 106/3 o výměře 429 m2 
 a parc.č. 432 o výměře 18 m2 za účelem rozšíření zázemí  rodinného domu 
na ulici Domovina č.p. 784. KMČ s  žádostí nesouhlasí, vzhledem 
k nevyjasněné realizaci výstavby v oblasti ulice Šantova.  Podobné prodeje by 
mohly  do budoucna ztížit realizaci invest.staveb. 
pro-8  proti-0  zdržel se-0 
  
c) KM Č obdržela žádost firmy TIP studio reklama s.r.o. o pronájem 11-ti 
pozemků ve výměře po 1 m2, kde jsou nyní umístěny orientační tabulky 
města Olomouc.  Zdůvodněním pronájmů je narovnání majetkoprávních 
vztahů k pozemkům.KMČ souhlasí s ohledem na fakt, že jde o navigační 
tabulky sloužící obyvatelům města a jeho návštěvníkům. 
pro-8  proti-0  zdržel se-0 
 
d) Žádost společnosti Olomoucká investorská s.r.o. o pronájem části 
pozemku před domem č.p. 66 na ulici Šemberova, a to za účelem vybudování 
tří květináčů, které budou bránit stání automobilů před jejich vchodem. 
KM Č nesouhlasí se žádostí,protože by mj došlo k zúžení komunikace a  
doporučuje, aby se žadatelé pokusili řešit dopravní situaci s pomocí MPO. 
pro-8  proti-0  zdržel se-0 

 
VI.Různé, diskuze 

a) KM Č obdržela seznam ulic, které nebudou v zimě očišťovány od sněhu. 
Tento seznam bude uveřejněn na vývěsní desce KMČ č.17 

b) Předseda navštívil jednání pracovní komise akce Přechody pro pěší. Kde se 
v souvislosti s obvodem KMČ 17 řešila realizace přechodu pro pěší na ulici 
Studentská. Projekčně zpracované řešení bylo přijato k realizaci v r. 2010. 



Součástí diskuze byla i koordinace této stavby s  připravovaným kruhovým 
objezdem v prostoru ul.Dobrovského,Na střelnici,Slovenská, který Ředitelství 
silnic připravuje nezávisle na akcích SmOl.Vzájemné ovlivnění staveb  bude 
řešeno v průběhu akce a týká se pouze zaústění chodníků. 
V rámci diskuze přišel  návrh na zřízení přechodu pro chodce na ul. 
Dobrovského  někde v polovině délky této komunikace (cca Žlutá vila),protože 
stávající přechody jsou velmi vzdálené. Návrh bude předložen na dalším 
jednání výrobního výboru. 

 
VII.Úkoly  

              Pokračovat v mapování závad na  dlažbě chodníků v obvodu KMČ 17 
 

VIII.Ukon čení 
Předseda ukončil jednání v 17.50 hod. Příští jednání se bude konat dne 7.12.2009 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U 
Zlatého jelena. 
 
 

Zapsal:  Zdeněk Černohouz 

V Olomouci dne 2.11.2009 

Schválil:  předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman 


