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

 
Zápis č. 11/2013 

z jednání dne 2. prosince 2013 
 
 

I.  Prezence 
Přítomni: Černohouz, Čulík, Grass, Chlupová, Kalman, Lazorčáková, Marková, 

Svetková, Šimeček, Šnajdrová, Vysoudil 
Omluveni: Valenta, Vanžurová, Záleská 
Hosté: p. Otevřel – zástupce MPO, pí Hradilová – zástupkyně PČR 

 
II.  Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 2. 12. 2013 od 16.30 hod. tentokráte jako 
výjezdní v kavárně Wavelet v Ostružnické ulici. 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-11    proti-0    zdržel se-0 

 
IV.  Otevřené body 

a) Složení komise 
Předseda představil ostatním členům komise novou členku Miladu Šnajdrovou a 
popřál jí trpělivost a mnoho úspěchů při práci v komisi.  

b) Dalkia – rekonstrukce parovodu 
Předseda komise oslovil odbor dopravy s dotazem, které lokality budou v příštím 
roce „zasaženy“ rekonstrukcí horkovodu společností Dalkia, která v tomto roce 
pokračovala od ulice Hněvotínská přes Štítného a jinde ve městě (tř. 17. listopadu 
aj.). Na základě odpovědi, které se mu dostalo, je zjevné, že magistrát má potřebné 
informace pro koordinace dalších investičních akcí od Dalkie k dispozici 
v potřebném rozsahu. Rekonstrukce pak v průběhu jara, léta a podzimu 2014 
konkrétně zasáhne následující lokality: 

• ulice Havlíčkova – kolem věznice po tř. Spojenců – Švermova (odbočka 
Dánská) – kolem KB – přes přechod přes tř. Svobody k Moravskému divadlu 

• od ulice Havlíčkova na druhou stranu po ulici Vídeňská až k autobusovému 
nádraží Tržnice – Aksamitovou po křížení s Kateřínskou – doprava 
k sokolovně na tř. 17. listopadu a zde dále až na Envelopu (napojení na loni 
rekonstruovaný úsek u Přírodovědecké fakulty) – přes tř. Kosmonautů 
k autosalonu Samohýl a teplárně. 

 
V. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 
V mezidobí došlo na KMČ celkem 27 Rozhodnutí a 1 Dohodu o povolení zvláštního 
užívání zeleně, jež KMČ bere na vědomí. 

b) SMOl/Maj/22/5781/2013/Ji 
KMČ došla žádost majetkoprávního odboru o sdělení stanoviska k žádosti Univerzity 
Palackého v Olomouci o pronájem části pozemku parc.č. 116/114 ostatní plocha o 
výměře 1 m2, který se nachází při ulici K řížkovského a Wurmova. Účelem pronájmu 
je umístění informační tabule o čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU při 
rekonstrukci budov Filozofické fakulty v ulici Křížkovského. 

  Komise doporučuje část pozemku UP pronajmout. 
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pro-10    proti-0    zdržel se-1 
c) Světelná křižovatka u Morávky 

KMČ obdržela od paní Žůrkové prosbu o zvážení možnosti instalování semaforů a 
zřízení světelné křižovatky na styku ulic Komenského, Jiřího z Poděbrad a 
Dobrovského (u Morávky). Komise se domnívá i s ohledem na skutečnost, že provoz 
zde probíhá v podstatě výhradně ve dvou ramenech křižovatky (Komenského ve 
směru k Bristolu a Dobrovského) a současně je ulice Jiřího z Poděbrad jednosměrná, 
že instalace semaforů by dopravní situaci neprospěla a zbytečně by brzdila provoz. 
S ohledem na nedostatečnou odbornost naší komise postoupíme dotaz občanky města 
i odborné dopravní komisi. 

d) Na Střelnici 
Po projednání věci s náměstkem primátora Ing. Vlachem se provozovatelé obchodů a 
ordinací na adresách Lazecká 2 a Na Střelnici 16 a 18 obracejí na naši KMČ 
s žádostí o pomoc při vytipování vhodných míst pro stání výhradně zákazníků jejich 
obchodů a návštěvníků jejich ordinací. 
KM Č tuto věc důkladně prodiskutovala i s přítomným zástupcem MPO a 
domníváme se, že v okolí je parkovacích stání dostatek (ulice Boleslavova, 
v ulici Na Střelnici při parčíku a na druhé straně za křižovatkou směrem k ulici 
Dolní Hejčínská). Doporučujeme zřídit vyhrazená stání, pokud se jedná o 
parkovací místa pro tělesně postižené spoluobčany, kteří dojíždějí k lékařům 
zde majícím své ordinace, a to v co nejkratší vzdálenosti k těmto ordinacím. 
Pokud se však jedná o požadavek z jiného důvodu, KMČ doporučuje žadatelům 
obrátit se na odbor dopravy s žádostí o zřízení vyhrazených parkovacích stání 
za běžný poplatek. S ohledem na ostatní obyvatele, kteří v lokalitě žijí, pak 
rozhodně doporučujeme tato vyhrazená stání omezit pouze na všední dny do 
16.00 hodin.  

e) Pošta na Náměstí republiky 
KMČ diskutovala otázku zrušení pobočky pošty na Náměstí Republiky, o jejímž 
částečném přesunu do Šantovky se v poslední době v Olomouci hodně mluví. 
Spekuluje se o tom, že listovní služby přesídlí do Galerie Šantovka, která je však pro 
obyvatele a právnické osoby usídlené poblíž pošty stávající (Rektorát a Filozofická 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Charita, Knihovna města Olomouce) příliš 
vzdálená a další nejbližší pošta na Horním náměstí je již nyní v nejexponovanější 
době velmi přetížená. Balíková služba by pak údajně měla být přesunuta na poštu 
Ladova. Všechny uvedené informace jsou však čirou spekulací a oficiální potvrzení 
či informace o tom, kdy skutečně k zavření této pošty dojde, nám nejsou známy. 
Proto předseda KMČ osloví Českou poštu s žádostí o oficiální stanovisko v této věci. 
 

VI.  Různé, diskuze 
a) Členové KMČ se dohodli, že jednání KMČ č. 17 budou v roce 2014 probíhat 

zpravidla každé první pondělí v měsíci od 16.30 v zasedací místnosti 0.02 v suterénu 
budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10. 

 
6.1. 3.2. 3.3. 7.4. 5.5. 2.6. 
14.7. 1.9. 6.10. 3.11. 1.12. 2014 

 
Předběžný termín pro konání setkání s jubilanty s předáním dárečků byl stanoven na 
16. či 23. května 2014. 

b) Předseda komise seznámil členy se svým rozhodnutím od ledna roku 2014 
rozdělovat vyřizování některých úkolů členům komise namísto toho, aby se o 
vyřízení drtivé většiny záležitostí staral sám. V souvislosti s tím členové poukázali 
na fakt, že nemají k dispozici žádné prostředky, kterými by se jako členové komise 
identifikovali při jednání s magistrátem. Členové se shodli, že tomuto účelu poslouží 
zápis, který ve své poslední části realizací konkrétních úkolů jednotlivé členy pověří. 
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Proto je nezbytné, aby od ledna byl zápis rozesílán členům nejpozději týden po 
jednání. V rámci tohoto bodu komise pověřila ve věcech oprav komunikací, které 
doporučujeme, člena komise pana Šimečka jejich fotodokumentací s uvedením 
přesného místa, kde se problematická místa nacházejí, jako podklad pro odbor 
dopravy a TSMO. 

c) Komise diskutovala otázku možné úpravy křižovatky na styku ulic Dobrovského, 
Dlouhá a Václava III., která je kvůli nevhodně umístěnému cípu zeleně v určitých 
dopravních situacích hlavolamem pro řidiče i chodce a kde dle názoru komise jsou 
její úpravy nezbytné. KMČ jako možné řešení vidí například rekonstrukci se 
zřízením třeba i atypicky tvarovaného kruhového objezdu, avšak netuší, zda již i tato 
lokalita není řešena v rámci projektu Olomoucký hrad. KMČ se tedy dotáže na 
příslušných odborech magistrátu a v odborné komisi. 

d) Mgr. Grass upozornil, že na Kollárově náměstí absentuje při možném výjezdu z něj 
směrem k tramvajovým ostrůvkům na nám. Národních Hrdinů značka upozorňující 
na jednosměrnost této ulice, kterou neznámý vandal ulomil v nedávné době. MPO 
přislíbila její novou instalaci. 

e) DPMO zaslal komisi upravené jízdní řády autobusů a tramvají. 
f) Předseda informoval členy komise o tom, že Mgr. Puhač přesídlil z Dolního náměstí 

do druhého patra radnice. 
 

VII.  Úkoly 
a) Mgr. Černohouz – zjistí podrobnosti o přestříkávání vodorovných dopravních 

značek. 
b) Radim Šimeček – byl komisí pověřen, aby pořídil fotodokumentaci komunikací, 

které KMČ již delší dobu doporučuje k opravám či kompletním rekonstrukcím, 
kterou KMČ na jaře předloží jako podklad odboru dopravy 

c) Mgr. Černohouz - zjistí, jak je to s parkováním pro tělesně handicapované 
spoluobčany na parkovišti pod budovou NAMIRO 

d) Mgr. Černohouz – dotáže se České pošty na situaci okolo pobočky na nám. 
Republiky. 

e) Mgr. Černohouz – zpracuje a předloží Mgr. Puhačovi statistiku účasti členů komise 
na jednáních za účelem stanovení výše odměn pro jednotlivé členy.. 

 
VIII.  Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.40 hod. Příští jednání se bude konat dne 6. 1. 2013 od 16.30 
hod. v zasedací místnosti 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10. 
Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.  

 
 

V Olomouci dne 16. prosince 2013 
 
 

 Zapsala Mgr. Dana Chlupová 
 

zápis doplnil a ověřil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


