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

 
Zápis č. 6/2012 

z jednání dne 4. června 2012 
 
 

I.  Prezence 
Přítomni: Černohouz, Čulík, Chlupová, Kalman, Majzner, Marková, Svetková, 

Šimeček, Vysoudil, 
Omluveni: Lazorčáková, Valenta, Záleská 
Hosté: Mgr. Machová – radní města Olomouce, pí Ludmila Gottwaldová, DiS.-

ředitelka Charity Olomouc, Mgr. Petr Prinz – vedoucí střediska 
Samaritán, zástupci nespokojených občanů, pí Spáčilová a Jakšová – 
MPO, pí Hradilová – Policie ČR 

 
II.  Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 4. 6. 2012 od 16.30 hod. v zasedací 
místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého jelena. Předseda přivítal 
přítomné a zahájil jednání návrhem jeho programu. 

 
III.  Schválení zápisu z minulého jednání 

Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění. 
pro-9    proti-0    zdržel se-0 

 
IV.  Otevřené body 

a) Palachovo náměstí 
Ing. Marek poskytl prostřednictvím pí Markové, členky komise, výsledky 
svého pátrání po studii, která údajně blokuje rekonstrukce plánované naší 
komisí a odborem dopravy na Palachově náměstí. Tato studie se týká zejména 
vybudování podzemního parkoviště pod Terezskou bránou. Předseda KMČ a 
Ing. Marek prodiskutují možnosti realizace popelnicového stání s Ing. 
Dosoudilem z odboru koncepce a rozvoje. 

b) Středisko Samaritán 
Jednání navštívilo asi patnáct zástupců nespokojených obyvatel okolí Střediska 
i podnikatelů, kteří v okolí mají své provozovny.  

- Paní ředitelka Gottwaldová seznámila přítomné s činností Střediska 
Samaritán, které na Wurmově ulici v objektu pronajatém od arcibiskupství 
sídlí již od roku 1991, a uvedla důvody jeho provozování – ubytování pro 
potřebné, hygiena, lékařské služby, poskytnutí stravy. Spektrum ve 
Středisku poskytovaných služeb je široké a zahrnuje azylový dům, 
nocležnu, zázemí terénní služby a mimo to i službu Denního 
nízkoprahového centra, které lidem bez domova od roku 2006 poskytuje 
stravu, ošacení, možnost provádět osobní hygienu a mnohé další. Zrušení 
Denního centra by mohlo zapříčinit problémy s šířením nakažlivých 
nemocí či nárůst kriminality.  

- pí Machová – uznala argumenty pro setrvání existence tohoto Centra na 
území Olomouce. Město prý jedná (cca 3 měsíce) o nalezení jiného 
vhodného objektu pro jeho působení, a to nejlépe místo přímo nesousedící 
s obytnými domy, natož památkami, zároveň však dostatečně blízko centra 
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města, aby do něj lidé bez domova nalezli cestu. Vyjádřila pak víru, že 
centrum bude během příštího roku přestěhováno. 

Diskuse s občany a některé názory, které zazněly:  
- p. Hala – penzion na tř. 1. máje – bezdomovci okolí znečišťují, obtěžují 

ostatní a snižují zájem turistů o tuto lokalitu 
- p. Karel Kučera – srovnání s jinými městy, snaha o vytěsnění bezdomovců 

z centra, lidé se bojí chodit kolem.  
- p. Jiříček – Arcibiskupství má vypovědět nebo omezit nájemní smlouvu 

Samaritánu, aby se situace vyřešila. 
- p. Hégr – provozovna  bývalá Mototechna – navrhuje omezení Denního 

centra, v co nejkratší době zřídit vstup do objektu jen na zazvonění, což by 
zamezilo shromažďování se bezdomovců ve dvoře Samaritánu, a to hlavně 
těch nepřizpůsobivých, kteří díky svému přístupu na služby Denního centra 
ani nemají nárok. 

- pí Machová informovala přítomné o volných místech v azylovém domě 
v Řepčíně (asi 1/3 kapacity) 

- p. Kalman a předseda komise – zmínili objekty, do kterých by snad bylo 
možno Denní centrum přesunout 

- p. Klemešová – stížnost na MPO, které vytýkala laxní přístup při konání 
hlídek v této oblasti (Bisk. nám., Wurmova, Václ. nám. a okolí) 

Dále byly diskutovány otázky: 
- negativního vlivu přítomnosti bezdomovců na turismus v dané historické 

lokalitě, studenty, obyvatele domů a provozovatele penziónů.  
- názor, že o bezdomovce z jiných měst by se měli postarat tam, odkud do 

Olomouce přimigrovali, a otázky soustředění se bezdomovců do 
přívětivějších - sociálněji smýšlejících měst. 

- co se dá dělat s lidmi, kteří ani služby Denního centra nevyužívají a jsou 
tvrdým jádrem nepřizpůsobivých občanů bez domova? 

- posílení hlídek či stálá přítomnost strážníků MPO v inkriminovaných 
lokalitách ve dne i v noci a posílení nočních služeb MPO vůbec. 

Všichni zúčastnění se shodli na konání další schůzky na podzim, aby se 
navzájem informovali o vývoji situace. 

c) Komunikace 
Ing. Kmoníčková prostřednictvím předsedy komise informovala její členy o 
radou města odsouhlasených opravách komunikací v areálu komise pro rok 
2012: 

- tř. Svobody – oprava vozovky při vyústění ulice Barvířské, po obou 
stranách při přechodu pro chodce před KB, v úseku mezi KB a Červeným 
kostelem ve směru k okresnímu soudu. 

- Javoříčská a Vídeňská – v obou ulicích bude v úseku po křížení s ulicí 
Nešverovou rekonstruována současná dlažba. Přeměnu na dlažbu 40x40 
navrhovanou naší komisí a podporovanou obyvateli lokality zamítlo 
oddělení památkové péče MmOl. V ulici Javoříčská se plánuje 
rekonstrukce nejdříve na září, odbor dopravy vede v patrnosti 
současnou instalaci lešení u domu č.or. 2 a s rekonstrukcí dlažby 
započne až po jeho odstranění. 

- U Reálky, tř. Jiřího z Poděbrad – předlažba chodníků v úsecích 
přiléhajících ke gymnáziu 

Ing. Kmoníčková komisi rovněž sdělila, že v mezidobí došlo k pokroku ve 
věci s předsedou komise projednávané rekonstrukce části Palachova 
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náměstí nalevo před Terezskou branou- při restauraci Plan B. Rada města 
schválila rekonstrukci vozovky, kanálové vpusti, zeleného pásu i chodníku, 
která má proběhnout v tomto roce. Bohužel v rámci této akce byl 
opomenut projekt KMČ, která v rohu prostranství prosazuje zbudování 
stání pro kontejnery na tříděný a komunální odpad, které by bylo kryté 
živým plotem. 
 

V. Nové záležitosti 
a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na komisi celkem 30 Rozhodnutí a 5 Dohod o povolení 
zvláštního užívání zeleně, jež KMČ č.17 bere na vědomí, a dále Souhlas se 
změnou užívání. 

b) č.j. SMOl/Maj/22/2333/2012/Ji 
Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko k prodeji části parcely č. 116/21 
o výměře 1 m2 v ulici Purkrabská za účelem zřízení přístřešku pro popelnice . 
KM Č č. 17 se prozatím nebude k věci vyjadřovat. Již dříve komise obdržela 
informace o tom, že v památkové rezervaci není možné mít umístěny popelnice 
na komunální odpad před domem déle než na dobu nezbytně nutnou pro jejich 
vyvezení a že je povinností majitelů domů k tomu zajistit stání pro popelnice 
uvnitř nemovitosti. Nebylo-li by tomu tak, komise by s pronájmem či prodejem 
pozemku souhlasila. Předseda zjistí informace od odboru životního prostředí.   

d) KM Č k opravě ve svém areálu doporučuje následující komunikace: 
- Křivá, Nerudova, Kosinova – velmi nerovný a nesourodý povrch 

vozovky – žádáme rekonstrukci v plném rozsahu 
- Rekonstrukce bývalého pískoviště na Kollárově náměstí 
- Zbudování stání pro kontejnery na tříděný a komunální odpad na 

Palachově náměstí 
e) Komise se dále domnívá, že by z peněz jí vyhrazených na investice 

v oblasti komunikací mohla financovat žluté vodorovné dopravní značení 
u vybraných přechodů pro chodce v centru. To by snad pomohlo řidiče 
důrazně informovat o tom, v jaké vzdálenosti od přechodu se smí parkovat. 
Komise věří, že by to mohlo vést k lepšímu výhledu řidičů na dění v blízkosti 
přechodu, který často kvůli nevhodně parkujícím autům nemohou mít. 
Předseda komise projedná tuto možnost s dopravním odborem MmOl. 

f) Plavecký stadion 
KMČ obdržela souhlas města se změnou užívání jednoho pokoje v ubytovně na 
plaveckém stadiónu na provozovnu masáží. Rovněž komise obdržela 
prodloužení stavebního povolení na úpravy venkovního areálu plaveckého 
bazénu do dubna 2014. 
 

VI.  Různé, diskuze 
a) Na KMČ se obrátili občané se stížnostmi na hluk způsobovaný klubem 

umístěným v suterénu budovy Městské knihovny. Dochází k opakovanému 
rušení nočního klidu až do ranních hodin a zvýšenému výskytu osob 
podnapilých a požívajících omamné látky v okolí.  

b) Občan žijící v centru p. Minář se na komisi obrátil s připomínkami k realizaci 
dopravního značení na cestní síti v Čechovým sadech. Předseda KMČ do 
příštího jednání zjistí možnosti úprav problematických míst a příčinu toho, 
proč bylo značení provedeno takto. 

c) Ing. Kalman – seznámil členy komise s postupem rekonstrukce Dolního nám. 
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- už je dáno, kde budou umístěny patky sloupů veř. osvětlení, stožáry budou 
teprve vybrány ve výběrovém řízení 

- připravuje se nová etapa archeologického průzkumu 
- probíhá hloubení a vyztužování jámy pro podzemní trafostanici 

d) KMČ obdržela od Technických služeb plán prací v areálu naší komise na 
měsíc červen, který bude zveřejněn na vývěsní desce KMČ. 

e) Komise obdržela několik oznámení o přerušení dodávky elektřiny v některých 
ulicích po nezbytně nutnou dobu. Vše bude obyvatelům dotčených ulic 
oznámeno letáky ČEZu v jejich domech.  

f) Paní Hanelová si stěžovala komisi na to, že byla v problematické lokalitě na 
ulici Komenského provozovateli Bristolu povolena předzahrádka. KMČ se 
pokusí získat stanovisko odboru magistrátu, který ji povolil. 

 
VII.  Úkoly 

a) Mgr. Černohouz s Ing. Markem navštíví Ing. Doseděla, seznámí jej s plány 
KMČ v oblasti Palachova nám. a pokusí se nalézt možnost, jak je zrealizovat. 

b) Předseda zjistí informace ohledně stání pro popelnice před domem 
v památkové zóně. 

c) Předseda s dopravním odborem projedná možnost vodorovného značení u 
přechodů a pokusí se vytipovat vhodné lokality v centru města. 

d) Předseda komise projedná s příslušným odborem dopravní značení 
v Čechových sadech. 

e) Předseda s příslušným odborem projedná předzahrádku Bristolu. 
 

VIII.  Ukončení 
Předseda ukončil jednání v 18.45 hod. Příští jednání se bude konat dne 16. 7. 2012 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti odboru školství, v prvním patře domu U Zlatého  
jelena na Dolním náměstí. Jednání komise je veřejné a veřejnost je na ně srdečně 
zvána. 
 
 
 

V Olomouci dne 7. června 2012 
Zapsala Mgr. Dana Chlupová 
 
Zápis ověřil a doplnil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


