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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 
(Olomouc-střed) 

 
Zápis č. 6/2014 

z jednání dne 2. června 2014 
 
 

I. Prezence 
Přítomni: Černohouz, Čulík, Grass, Kalman, Lazorčáková, Šimeček, Šnajdrová, 

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

 
II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 2. 6. 2014 od 16.30 hod. v zasedací místnosti 
0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10. Předseda přivítal přítomné 
a zahájil jednání. 

 
III. Schválení zápisu z minulého jednání 

Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v přečteném znění. 
pro-8    proti-0    zdržel se-0 

 
IV. Otevřené body 

a) Jubilanti 
Předseda KMČ poděkoval všem členům za aktivitu při roznášení dárkových balíčků 
jubilantům bydlícím v areálu komise a konstatoval, že nemá zprávy o tom, že by s 
jejich doručováním byl zatím jakýkoli problém. 
 

b) Bývalý přechod - Kamenný mlýn 
Předseda komise projednal s MmOl v mezidobí možnosti zamezení přístupu 
chodcům, kteří jsou zvyklí přecházet tř. Svobody v úseku, kde dříve existoval 
přechod pro chodce. Jako možné řešení po jednání na MmOl se jeví odstranění 
dlažby navazující na pruh chodníku po obou stranách vozovky a zatravnění této 
plochy s tím, že v případě, že veřejnost nadále bude místo k přecházení hojně 
využívat namísto sousedního přechodu pro chodce před budovou Filozofické fakulty, 
přichází v úvahu případné osazení místa kovovými sloupky s řetězy. Dle dohody na 
MmOl nemá s realizací problém odbor dopravy - oddělení oprav komunikací a 
oddělení dopravních opatření, oddělení péče o zeleň ani oddělení státní správy na 
úseku pozemních komunikací. Odstranění dlažby a podkladových vrstev by mělo být 
v režii odboru dopravy, navezení zeminy a výsev trávy v režii oddělení péče o zeleň 
a případné osazení sloupky opět v režii odboru dopravy. Případně je KMČ ochotna 
na věci v omezené míře finančně participovat. 
 

c) Komunikace 
Předseda komise navštívil v mezidobí odbor dopravy, kde konzultoval možnosti, 
které má komise ve svém areálu stran oprav komunikací v rámci jí vyhrazených 
prostředků. Byla vytipována lokalita konce ulice Kateřínské - chodník přiléhající k 
Mlýnskému potoku a související patníky a zábradlí. 
Komise souhlasí s tím, aby předseda u pana Čecha z TSMO nechal realizaci 
nacenit a současně souhlasí s tím, aby prostředky komisi vyhrazené, budou-li na 
ni postačovat, byly takto využity. 
pro - 8     proti - 0   zdržel se - 0 
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d) Stojany typu A a předzahrádky 
Předseda komise v mezidobí jednal s Ing. Fazekašem, vedoucím oddělení státní 
správy na úseku pozemních komunikací. Na jednání byl jednoznačně ujištěn, že v 
ulici Riegrova již nadále toto oddělení na základě četných stížností naší komise i 
zástupců zdravotně znevýhodněných spoluobčanů nepovoluje A stojany na 
chodnících. Ty, které se na ulici objevují, jsou ještě "dobíhající" povolené z 
minulých let, kterým rovněž na další období nebude zábor povolen. 
Diskutován byl též proces schvalování předzahrádek. V rámci procesu se ke každé 
předzahrádce vyjadřují odbor životního prostředí, MPO, PČR, oddělení památkové 
péče a odbor koncepce a rozvoje, zábor následně projedná rada města a za vlastníka 
komunikace se vyjádří odbor dopravy. Přes jeho nesouhlasné stanovisko nelze 
předzahrádku povolit. Pak je s provozovatelem uzavřena dohoda, která stanoví 
smluvní pokutu pro případ rušení nočního klidu, a konečně odbor stavební, oddělení 
státní správy na úseku pozemních komunikací vyhotoví rozhodnutí o povolení 
záboru. Dle vyjádření Ing. Fazekaše v případě, kdy jsou všechna vyjádření kladná a 
souhlasí rada města i odbor dopravy, nemá již jeho oddělení reálnou možnost zábor 
nepovolit. Se stížnostmi na nevhodnost povolení některých předzahrádek je tedy dle 
jeho názoru vhodné se obracet především na odbor dopravy, který může svým 
nesouhlasem zabránit povolení předzahrádky. 

 
e) Odměny členům komise 

Předseda komise seznámil členy s novinkami v odměňování členů komise. Odměny 
zůstávají ve stejné výši. V návaznosti na novelu zákona o sociálním zabezpečení 
však budou vypláceny vždy po čtyřech měsících. 

 
f) ASO park - bezdomovci 

Předseda komise projednal otázku ASO parku, kde v poslední době často pobývají 
bezdomovci a konzumují alkohol, s vedoucí oddělení péče o zeleň Ing. Štěpánkovou. 
Ta potvrdila, že v lokalitě proběhl ořez dřevin a kultivace zeleně s tím, že bylo 
domluveno zrušení laviček tam, kde neslouží veřejnosti a poskytují zázemí pouze 
bezdomoveckým skupinám. Realizace proběhne v následujících měsících dle 
možností příslušných pracovníků. V areálu parku přiléhajícího k blízkému dětskému 
hřišti jsou na otevřeném prostranství lavičky v dostatečném množství. 
MPO přislíbila pravidelnou kontrolu tohoto místa s cílem zamezit dlouhodobému 
pobytu bezdomovců v lokalitě. 
 

g) Předzahrádky 
V mezidobí se podařilo zjistit, že předzahrádka v ulici Kapucínská je skutečně 
povolená. MPO přislíbila, že upozorní provozovatele na nutnost dodržování 
"nočního klidu". 
 

h) Letní kino 
Na základě stížnosti obyvatel přilehlé ulice Mlčochova předseda komise navštívil 
MmOl, kde se mu podařilo zjistit, že celý areál letního kina má pronajatý společnost 
KINEZ, s.r.o. Předseda komise dále na majetkoprávním odboru získal kopii nájemní 
smlouvy s tímto subjektem, ze které jasně vyplývá, že nemá dovoleno části areálu 
komukoli podnajímat. Takováto praxe je jednoznačně důvodem k tomu od smlouvy 
odstoupit. 
Z informací od obyvatel se podařilo zjistit, že provozovna, která ruší noční klid nese 
název Hoblina. Je třeba zjistit jejího provozovatele. 
MPO na příští jednání dodá statistiku výjezdů do zmíněné lokality v uplynulých 
měsících a jejich výsledků. 
KMČ č. 17 v případě, že se potvrdí stížnosti občanů dle statistiky vypracované 
MPO, jednoznačně doporučuje MmOl vypovědět smlouvu či od ní z výše 
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uvedeného důvodu odstoupit. Následně pak pronajmout areál takovým 
způsobem, aby smlouva samotná umožňovala sankcionovat nájemce za 
porušení jasného režimu fungování restauračního zařízení (provozní doba), 
který v ní bude zaveden. 

 
i) SMOl/073674/2014/OMAJ/MRPD/Vys  

Majetkoprávní odbor komisi požádal o sde ̌lení stanoviska k pronájmu komplexu 
nemovitých ve ̌cí mezi ulicemi Dobrovského a Koz ̌elužská DPMO. DPMO je 
vlastníkem ne ̌kterých staveb na pozemcích a pronájem se má týkat pozemku ̊ pod 
nimi, v areálu a ne ̌kterých dals ̌ích budov tamtéž. KMC ̌ odložila své stanovisko v této 
věci do doby, nez ̌ bude mít určitějs ̌í podklady. Předseda komise v mezidobí zajistil 
na majetkoprávním odboru podrobnější informace. Jedná se opravdu jen o pronájem 
prostranství v areálu, kde DPMO sídlí, především o pronájem pozemků pod jeho 
budovami. 
Komise s pronájmem nemovitostí vyslovuje souhlas. 
pro - 8     proti - 0   zdržel se - 0  

 
j) Nástupní ostrůvek - Náměstí Hrdinů 

Předseda navštívil odbor dopravy, kde na oddělení dopravních opatření konzultoval s 
Ing. Motyčkovou a panem Holým možnost instalace zábran na jediný jimi 
nevybavený ostrůvek na Náměstí Hrdinů. Z diskuze vyplynulo, že důvodem, proč 
ostrůvek již v minulosti zábranou nebyl vybaven. je skutečnost, že u něj ve dvou 
pruzích komunikace ústí do světelné křižovatky. V souladu se současnými předpisy 
pak není možné přes tyto dva pruhy vést přechod pro chodce a současně jiným 
způsobem není možné zajistit bezpečný průjezd invalidním osobám na vozíku z 
tohoto ostrůvku. Realizace bezpečnějšího ostrůvku by znamenala podstatnější zásah 
do celé křižovatky a zásadní zvýšení nákladů na ni. Realizace se tedy jeví v dohledné 
době jako nepravděpodobná. 

 
k) Stání pro nádoby na tříděný odpad - Javoříčská 

Komise již v minulosti vytipovala ve spolupráci s architekty vhodné místo pro 
přemístění kontejnerů na tříděný odpad, a sice v ústí ulice Javoříčské do ulice 
Havlíčkovy. V souladu se studií zpracovanou Ing. arch. Gerhardem, která řešila ráz 
ulice v celé délce, jednoznačně po vyjádření se správců inženýrských sítí v ulici 
plyne, že v souvislosti s ní bude nutné zasáhnout formou rekonstrukce i do těchto sítí 
(voda, kanalizace). Finanční náročnost rekonstrukce tedy bude vyšší než se 
očekávalo, což ohrožuje její provedení v dohledné době. Uspíšení akce by výrazně 
pomohla finanční participace ze strany investorů, kteří v místě hodlají podnikat. 

 
l) Vodorovné dopravní značení - přechody pro chodce 

Případnou nedostatečnou viditelnost značení přechodů či nutnost rekonstrukce 
svislého značení (poničeno vandaly či přírodními vlivy) je možné hlásit u Ing. 
Holého na odboru dopravy (602 543 755). 
 

V. Nové záležitosti 
 

a) Došlá pošta 
V mezidobí došlo na KMČ celkem 48 Rozhodnutí a 1 Dohoda o povolení zvláštního 
užívání zeleně, jež KMČ bere na vědomí. 
 

b) Bezbariérový Metropol 
Na komisi se obrátil provozovatel kina Metropol s fotodokumentací současného 
neutěšeného stavu chodníku přiléhajícího ke kinu a připojenou žádostí o nápravu této 
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situace, na které by byl případně ochoten i finančně participovat. Komise jeho návrh 
považuje za rozumný a úpravy za vhodné, ač dle našeho názoru povrch vozovky před 
kinem handicapované spoluobčany musí tížit víc než nerovnosti chodníku. Akci 
jednoznačně doporučujeme k realizaci. 
 

c) Parkování v centru 
Komise obdržela od spoluobčanů podnět na zrušení vyhrazených stání pro 
zaměstnance MmOl v ulici Pöttingeova přilehlých k budově MmOl na Hynaisově 
ulici či jejich omezení na nezbytné minimum. Magistrát platí nájemné za vyhrazená 
stání v podzemí budovy Namiro, tudíž není důvod zabírat další místa na ulicích 
ostatním spoluobčanům. Velmi obdobná se jeví situace na Dolním náměstí, kde již 
rovněž s ohledem na fakt, že úředníci MmOl odsud přesídlili na radnici a do budovy 
Namiro, není žádného důvodu blokovat zde stání spoluobčanům. 
 

d) Moravská vlajka 
Komise obdržela dopis od iniciativy Moravská národní obec obsahující žádost o 
vyvěšení moravské vlajky na den 5.7.2014, který je nejvýznamnějším dnem v roce 
pro Moravany. Komise nedisponuje vlajkou ani vhodným stožárem, a tak ponechá na 
zvážení vedení města, zda, tak učiní či nikoli. KMČ č. 17 zmíněnou iniciativu vítá a 
podporuje moravskou i hanáckou tradici. 
 

VI. Různé, diskuze 
a) TSMO zaslaly komisi plán prací na měsíc červen 2014 a objednávku prací od MmOl 

na tentýž měsíc. V areálu naší komise bude probíhat sečení a blokové čištění. 
b) DPMO zaslal komisi informaci o změnách jízdních řádů od 16.5.2014. Informace 

jsou dostupné na označnících a na webu DPMO a MmOl. 
c) ČEZ Distribuce informoval komisi o výlukách v dodávce elektrické energie v ulicích 

Franklinova, Denisova, Dobrovského, Hanáckého pluku, Kačení, Koželužská a 
Sokolská (dne 25.6.2014 od 7.30 do 11.00) a U Stadionu a Legionářská (dne 
30.6.2014 od 7.30 do 11.00). Informace bude na vchodech domů oznámena 
obyvatelům v dostatečném předstihu. 

 
VII. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.35 hod. Příští jednání se bude konat dne 14.7.2014 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 15. června 2014 
 
 

 Zapsal a ověřil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


