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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 10/2014 

z jednání dne 3. listopadu 2014 

 

 
I. Prezence 

Přítomni: Černohouz, Čulík, Chlupová, Kalman, Lazorčáková, Marková, Svetková, 

Vysoudil, Záleská 

Omluveni:  Grass, Šimeček, Šnajdrová, Valenta, Vanžurová 

Hosté:  p. Pavel Brtník, Ing. Igor Fesyukov, pí Marta Ševčíková, p. Václav Zlámal, 

Manželé Marie a Jörg Keller, zástupce MPO - pan Otevřel, zástupce PČR - pí 

Hradilová 

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 3. 11. 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 - 9    proti - 0   zdržel se - 0 

 

IV. Otevřené body 

 

a) Komunikace 

Předseda se v mezidobí na odboru dopravy dotázal na několik témat, která v průběhu 

minulých jednání komise řešila a se kterými se na ni obrátili občané. Dostalo se mu 

následujících odpovědí: 

 Palackého - požadavek na doplnění řetězů mezi již instalovanými sloupky na 

Palackého ulici. Odbor dopravy předal k vyjádření odborné dopravní komisi. 

O výsledku jednání budeme zpraveni 

 Zákaz vjezdu pro kamiony do centru města - Předáno k vyjádření o 

aktuálním stavu věci Ing. Motyčkové 

 

b) Vývěsní deska KMČ 

Předseda komise se zhotovitelem vitrín nalezli vhodné místo na Náměstí Republiky. 

Jedná se však o lokalitu spadající do MPR, proto projedná předseda finální umístění 

vývěsky nejprve na oddělení památkové péče MmOl s Mgr. Kauerovou.  

 

V. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 20 Rozhodnutí, jež KMČ bere na vědomí. 

 

b) Složení komise 

Předseda komise od Mgr. Puhače obdržel požadavek na sdělení ambicí jednotlivých 

členů v komisi pokračovat. Předseda zjistil názory přítomných členů komise a 

absentujících se dotáže e-mailem. Výsledky sdělí předseda Mgr. Puhačovi v termínu 

k tomu stanoveném. 

 

 

 



 - 2 - 

c) Stížnost občanů - Tylova 

Jednání komise navštívili občané žijící na ulici Tylova. Jejich stížnost se týkala 

následující věci: 

 noční provoz diskotéky v přízemí domu Tylova 5 
Občané seznámili komisi s tíživou situací, kdy jsou dlouho do noci 

obtěžováni hlukem, duněním a vibracemi, kdy noční klid opakovaně ruší 

diskotéka Bar Orient Expres 1136/10 v přízemí domu. Situace se prý značně 

zhoršila s příchodem jejího nového provozovatele. Tato provozovna byla 

povolena jako denní bar (proto není žádoucím způsobem odhlučněna), ale dle 

stížnosti je opakovaně provozován až do ranních hodin s hudební produkcí, 

která znepříjemňuje někdy i znemožňuje ostatním obyvatelům domu spánek. 

Členové KMČ byli informováni, že danou situaci se snažili obyvatelé domu 

řešit jednak opakovaným přivoláním hlídek MPO i PČR, druhak stížnostmi 

na stavebním odboru magistrátu, který dal údajně podnět na živnostenský 

odbor k prověření situace. Bohužel, zatím nedostali občané o vývoji žádnou 

odpověď. Na místě proběhlo i měření KHS. 

K situaci se vyjádřila MPO, které je známo, že situace minimálně jednou 

skončila i u přestupkové komise. Jednání provozovatelů a zaměstnanců baru 

je často velmi drzé. 

KMČ chápe tíživou situaci obyvatel domu a pokusí se na stavebním 

odboru i živnostenském úřadě zjistit, jak byla věc řešena. MPO a PČR 

dodá statistiku výjezdů a jejich výsledků v poslední době. 

 

d) Stížnost občanů - Šantova 

Jednání komise navštívili občané žijící na ulici Šantova. Jejich stížnost se týkala 

následující věci: 

 parkování v ulici pro residenty 

 Na ulici Šantova po otevření galerie Šantovka je parkovací situace přes den 

neudržitelná. Majitelé galerie jednotlivým nájemníkům a jejich 

zaměstnancům umožňují parkování v podzemních garážích za vysoké ceny. 

Tito lidé potom v čase, kdy jsou v zaměstnání v Šantovce, využívají raději k 

parkování nezpoplatněnou ulici Šantova, kde chybí místa vyhrazená pro 

parkování residentů. Občané navrhují umístit do této ulice, která je nyní už 

slepá, značku zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou kromě dopravní obsluhy. 

Popř. rozšířit zónu placeného stání o tuto ulici nebo zřídit pro residenty 

vyhrazená stání. Dle zástupců policie by to mohlo být řešením. 

Občané tvrdili, že prý snad má existovat smlouva mezi vlastníky Galerie 

Šantovka a městem, která by navržené řešení měla blokovat.  

Komise podporuje návrh na rozšíření zóny placeného parkování či 

zákazovou značku a zjistí, zda je to možné, na odboru dopravy.  

 

e) Žádost o stanovisko - č.j. SMOL/219259/2014/OMAJ/MRPD/Mic 

KMČ obdržela žádost majetkoprávního odboru o stanovisko komise k prodeji 

pozemků ve vlastnictví města sdružení Mladí konzervativci. Část jednoho z 

požadovaných pozemků se nachází pod budovou, která je ve vlastnictví žadatele, 

ostatní části pozemků potom v okolí budovy a jedná se dnes o zelené plochy při 

pohledu nijak neodlišitelné od ostatních částí zelených ploch dnes ve vlastnictví 

žadatele. K rozdílnému vlastnictví pozemků došlo již před mnoha lety v 

porevolučních letech devadesátých. Cílem odkupu pozemků má být jejich zcelení za 

účelem budoucí rekonstrukce budov a jejich okolí z prostředků žadatele. 

Komise odkládá své stanovisko do doby, než předseda zajistí podrobnější 

informace o záměru žadatele na majetkoprávním odboru. 
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f) Přechod na ulici 8.května 

Na komisi se již poněkolikáté obrátili občané s žádostí o zbudování přechodu pro 

chodce na ulici 8. května při vchodu do ZŠ. Jejich žádost podporuje i ředitel školy a 

tito se shodují, že by to mělo zlepšit dopravně bezpečnostní situaci dětí při cestě do a 

ze školy. 

Předseda komise členy informoval o tom, že již tuto věc jednou na oddělení 

investic projednával a bylo mu sděleno, že na stavební úpravy ulice a její řešení 

jako celku je již několik let zpracován projekt, který má několikrát prodloužené 

stavební povolení - nyní cca na rok 2019. Tento projekt s přechodem nepočítal. 

Komise se pokusí iniciovat nové jednání v této věci s cílem přechod do řešení 

ulice zakomponovat, ač je evidentní, že hledat jeho budoucí podobu a umístění 

bude složité. 

 

VI. Různé, diskuze 

 

a) DPMO sdělil komisi úpravy v jízdních řádech počínaje 14. prosincem tohoto roku. 

b) KMČ obdržela výstup analýzy rizikových míst ve městě z pohledu vzniku 

bleskových povodní. 

c) KMČ obdržela pozvánku na ustavující zasedání zastupitelstva města. 

d) Komise obdržela informaci o povolení Vánočních trhů na Dolním a Horním náměstí. 

Kluziště na Dolním nám. je v montováno již od 20. 10. 2014. 

 

VII. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.45 hod. Příští jednání se bude konat v pondělí 1.12.2014 od 

16.30 hod. v kavárně Bistrá kráva na Wurmově ulici č. or. 5 jako výjezdní. Jednání je 

veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.  

 

 

V Olomouci dne 15. listopadu 2014 

 

 

 Zapsala Mgr. Dana Chlupová 

 

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


