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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 7/2015 

z jednání dne 13. července 2015 

 

 

 
I. Prezence 

Přítomni: Černohouz, Helcel, Marková, Pikal, Svetková, Vanečková  

Omluveni:  Chlupová, Kozík, Kutra, Šimeček ,Vanžurová, Vysoudil, Záleská 

Hosté:  zástupce MPO - pan Vojáček  

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 13. 7. 2015 od 16.30 hod. v zasedací 

místnosti č. 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10. Předseda 

přivítal členy komise a hosty a zahájil jednání návrhem jeho programu. Na jednání se 

nedostavilo dost členů komise, aby tato byla usnášeníschopná. Přítomní členové komise 

níže uvedené záležitosti projednali a vzali na vědomí s tím, že příští usnášeníschopná 

komise je případně schválí dodatečně. 

 

III. Schválení zápisu z minulého jednání 

Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Přítomní členové komise odsouhlasili jeho 

znění ve znění připomínky Ing. arch. Helcela - doplní se k Ing. Krejčímu, že se podílel na 

studii vodáckého kanálu coby autor ekologického posouzení a ve znění připomínky Bc. 

Pikala - doplnění ke hlasování zdržela se - Chlupová, a schválili jej. 

pro - 6   proti - 0   zdržel se - 0 

 

IV. Otevřené body 

 

a) Organizační věci 

Komise nadále usiluje o to, aby materiály pro její jednání byly rozesílány všem 

členům komise předem či město zřídilo za tímto účelem pro každou KMČ sdílené 

úložiště. 

Komise pověřuje Bc. Pikala tím, aby tuto věc projednal na odborné komisi pro 

informatiku. 

 

Předseda komise udělí členům, kteří o to mají zájem, na Facebooku KMČ 

oprávnění "editor". 

Předseda navrhne odměny za první pololetí dle aktivity členů. 

 

b) Jubilanti 

Komise na jednání v září určí definitivní datum setkání s jubilanty na radnici a 

domluví se na podrobnostech. 

 

c) Opravy komunikací v areálu  KMČ č. 17 

TSMO přislíbily, že v průběhu prázdnin či v září proběhne z peněz KMČ 

vyhrazených  

 předlažba chodníku na rohu Palackého a Legionářské - před bývalým 

obuvnictvím (celý úsek od přechodu k přechodu)  

 předlažba chodníku na tř. 17.listopadu po straně PdF UP v úseku od příjezdu 

před budovu PdF UP na Žižkově náměstí k vjezdu do dvora PdF UP či až k  

zastávce autobusu u SPŠS (případně včetně obrubníků a částí zelených pásů). 
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Odbor dopravy zaslal komisi k nahlédnutí a případnému vyjádření projektovou 

dokumentaci opravy schodů z Aksamitovy ulice na Blažejské náměstí. Na příští 

jednání si v této věci krátkou prezentaci připraví Ing. arch. Helcel. 

 

Nové návrhy oprav: 

 Palachovo náměstí - předlažba nerovného chodníku po boku Filozofické 

fakulty UP mezi Tř.Svobody a Javoříčskou 

 Slovenská - předlažba chodníku v ulici Slovenská naproti Národního domu - 

od Rossmanna po ulici Sokolskou 

 Kačení - KMČ se připojuje k občanům v ulici a žádá magistrát o urychlené 

zpracování studie, která povede k definitivnímu a komplexnímu řešení 

propadů komunikace v ulici, a to nejen v okolí vpusti. 

 

V. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 36 Rozhodnutí, 3 Dohody o povolení zvláštního 

užívání zeleně a 6 Vyjádření OKR k přechodným úpravám provozu na pozemních 

komunikacích, které komise bere všechny na vědomí. 

 

b) SMOL/125113/2015/OMAJ/MRPD/Cih 

Odbor majetkoprávní žádá komisi o stanovisko ve věci odkupu prostoru pro 

parkování vozidel na Žižkově náměstí před budovou Pedagogické fakulty UP ve 

prospěch UP. Přítomní členové se věcí prodeje části pozemku na Žižkově 

náměstí do vlastnictví UP zabývali a v diskuzi zazněly následující myšlenky a 

názory: 
o celý prostor Žižkova náměstí by měl být řešen koncepčně jako celek. Není 

nám známo, zda existuje (spíše asi ne) na lokalitu územní studie. Z toho 

důvodu přikládá komise důležitost jejímu zpracování a do té doby stanovisku 

OKR. 

o Dle územního plánu je Žižkovo náměstí proťato hranicí ploch s různou 

formou využití, která nekoresponduje s navrhovaným dělením pozemku dle 

návrhu žadatele. Opět toto musí zhodnotit hlavně OKR. 

o Není nám známo, jaký je dnešní status komunikace, která má být předmětem 

odkupu (účelová x místní komunikace x parkoviště) a jaký na ní panuje režim 

z pohledu dopravního. Dle KN ostatní komunikace. MPO přislíbila zjistit. 

Komise s ohledem na neusnášeníschopnost i nedostatek podkladů pro doporučení 

odložila věc na další jednání. 

 

c) SMOL/104466/2015/OMAJ/MRPD/Vys 

Odbor majetkoprávní žádá komisi o stanovisko ke vzájemnému darování pozemků 

poblíž kruhového objezdu na ulici Wittgensteinova mezi městem Olomoucí a 

Olomouckým krajem v návaznosti na vyrovnání vztahů po výstavbě.  

Přítomní členové souhlasí a nemají připomínek. 

 

VI. Různé, diskuze 

a) Komise obdržela od TSMO červencové 

o plán prací - předlažba vozovky v Legionářské ulici, opravy živičných ploch v 

Legionářské ulici a ulici Domovina 

o objednávku prací od SmOl - v areálu naší KMČ nic zajímavého 

b) Komise od DPMO obdržela úpravy JŘ od 1.7.2015 

c) Předseda na některé z dalších jednání pozve JUDr. Majora - patrona komise z řad 

radních. 
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d) Ing. arch Helcel si na příští jednání připraví krátkou prezentaci některých SmOl 

zveřejněných územních studií na území naší komise. 

 

VII. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.00 hod. Příští jednání komise se bude konat tradičně v 

zasedací místnosti č. 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10, a to v 

pondělí 7. 9. 2015 v 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.  

 

 

V Olomouci dne 13. července 2015 

 

  

 

 Zapsal předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


