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

 
Zápis z jednání 

 
7.2.2011 

 
I.Zahájení  

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 7.2.2011 od 16.30 hod.výjimečně 
v zasedací místnosti odboru investic ve druhém patře domu U Zlatého jelena.  
 

II.Prezence 
Předseda zahájil jednání přivítáním přítomných a návrhem programu jednání. 
Přítomni: viz prezenční listinu (předseda, 5 členů, zástupci MPO, zástupce PČR, 
Ing. Hopp-odbor dopravy MmOl, Ing. Grónský-veřejnost) 
 

III.Schválení zápisu z minulého jednání 
Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění. 
pro-6  proti-0  zdržel se-0 
 

IV.Otevřené body 
              Ve věci restruktury  KMČ 17 na základě výsledků voleb 2010 zatím není nic  
               nového. 

 
V. Nová záležitost 

a) Došlá pošta 
V mezidobí došlo na KMČ celkem 14 Rozhodnutí a 4 Dohody o povolení 
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí. 

b) Plán oprav komunikací v obvodu KMČ č.17 
Ing. Hopp prodiskutoval s KMČ  plán oprav komunikací na následující období. 
Odborem dopravy v návaznosti na připomínky ze strany KMČ bude 
doporučeno radě města k realizaci: 

• Předláždění 
o Chodníky na ulicích Dobrovského (vybrané úseky), 

Legionářská (chodníky přiléhající k parkovišti před prodejnou 
BILLA a dále v úseku mezi budovou SPEA a Teplotechnou), 
Sokolská (pokračování v rekonstrukci), U Husova sboru, 
Vídeňská (vybrané úseky), tř. 17. listopadu (před SPŠS a 
asfaltový chodník před prodejnou Rosnička), Studentská, 
Kosinova, na Kollárově náměstí (v úseku při restauraci 
Kollárka) aj. 

o Střední ostrůvek na autobusovém nádraží u tržnice 
• Oprava komunikací 

o Ulice Nerudova a vybrané úseky na tř. Svobody 
Rada města z předložených návrhů vybere dle množství finančních prostředků 
akce, které budou skutečně realizovány. 

VI.Různé, diskuze 
a) KMČ s Ing. Hoppem řešila opětovně možnost opravy chodníku na Javoříčské ul. 

u Palachova náměstí poblíž Terezské brány (naproti podniku PLAN B).   
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Ing.Hopp znovu zopakoval, že daný chodník je neopravitelný a do budoucna je 
plánováno jeho úplné zrušení a vybudování parkovacích míst na jeho místě. Na 
dotaz komise, zda již byl zpracován záměr či projektová dokumentace této akce, 
však odpověděl, že odbor investic tuto věc zatím mezi investiční akce nezařadil. 

b) Předseda podal členům KMČ zprávu o plánované rekonstrukci ulice 
Dobrovského.V souvislosti s rozvojem turist.ruchu a v návaznosti na vytvoření 
nové cesty ke chrámu sv. Václava přes  parčík, hradby a prostor dnešního letního 
kina. V souvislosti s tím je navrhován nový autobusový záliv pro výstup turistů 
na ulici Dobrovského. Součastně  je plánováno využití části tohoto zálivu rovněž 
jako zastávky MHD,protože stávající zastávky jsou velmi vzdálené. 
KMČ navíc doporučuje  pokud možno souběžnou výstavbu zálivu MHD na 
protější straně ul. Dobrovského  

c) Pan Ing. Grónský navštívil jednání komise a přednesl několik dotazů ohledně 
dění v centru města 

• hlučnost provozu restaurace na rohu Dolního nám. a ulice Kapucínské 
v nočních hodinách –připomínku převzal zást. MPO. 

• parkování na Dolním náměstí 
• možnost umístění semaforů na křížení ulice Lafayettova a tř. Svobody- 

zástupce PČR vyložil důvody,proč nelze. 
• nevhodné umístění reklamních nosičů typu A na chodnících v centru. 

Městská policie k věci reklamních nosičů uvedla, že monitoruje, zda jsou 
umístěny tyto nosiče v souladu s povolením k záboru veřejného 
prostranství, a případně ukládá blokovou pokutu,konkrétní případ vyšetří. 

d) Předseda KMČ a pí. Svetková a Lazorčáková se zúčastnili dne 18.1.2011 
jednání ve věci rozvozu sběrných nádob na bioodpad.Na základě úspěšné 
startovací etapy jsou na území města  vytipovány konkrétní ulice a oblasti, 
jejichž obyvatelé budou osloveni s nabídkou na pořízení si těchto sběrných 
nádob.Zatím se jedná se o sběr od rodinných domů. 

 
VII.Úkoly  

           -   Předseda projedná na investičním odboru možnost přípravy a realizace přestavby 
             chodníku v Javoříčské ul.(při Palach.nám.) na šikmé parkování,protože   dlažba 
             chodníku je vyvracena kořáním hájených stromů. 
          -  dále navrhujeme nahradit část zádlaby v ul.Legionářské zeleným pásem. 

 
 

 
VIII.Ukon čení 

Předseda ukončil jednání v 18.10 hod. Příští jednání se bude konat dne 7.3.2011 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U 
Zlatého  jelena na Dolním náměstí. 
 

 

 

Zapsal:  Zdeněk Černohouz 

V Olomouci dne 7.2.2011 

Schválil:  předseda KMČ č. 17 Ing. Josef Kalman 


