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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 10/2015 

z jednání dne 2. listopadu 2015 

 

 

 
I. Prezence 

Přítomni: Černohouz, Helcel, Chlupová, Kozík, Majerová Zahradníková, Svetková, 

Vanečková, Vysoudil 

Omluveni:  Kutra, Marková, Pikal, Vanžurová, Záleská 

Hosté:  zástupce MPO - pan Otevřel, zástupkyně PČR - pí Hradilová, zapisovatelka - 

sl. Nováková  

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 2. 11. 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. 

 

III. Schválení zápisu z minulého jednání 

Předseda přečetl zápis z minulého jednání. Přítomní členové komise neměli k jeho znění 

připomínek a schválili jej.  

pro - 8   proti - 0   zdržel se - 0 

 

IV. Otevřené body 

 

a) Organizační věci 

Předseda přivítal na jednání komise novou členku Zuzanu Majerovou 

Zahradníkovou, která se ostatním členům komise představila. Předseda jí popřál 

mnoho elánu a úspěchů při práci v komisi. 

 

b) Setkání s jubilanty 

21.10.2015 se v obřadní síni olomoucké radnice konalo setkání s jubilanty. Pozváno 

bylo pře 80 jubilantů a přibližně polovina se vlastního setkání zúčastnila. Zbylo asi 

40 balíčků, které členové komise roznášejí jubilantům domů. Předseda apeluje na 

pana Pikala, aby si neprodleně balíčky jemu přidělené vyzvedl a předal je. 

 

c) Opravy komunikací v areálu  KMČ č. 17 

 Proběhla předlažba chodníku na rohu Palackého a Legionářské - před 

bývalým obuvnictvím (celý úsek od přechodu k přechodu). Ing. arch. Helcel 

upozornil na nedostatky, které při předlažbě zaznamenal (ořezání kolem 

kanálů a sloupků je neestetické). Předseda při převzetí projedná s TSMO. 

 Zda proběhla plánovaná předlažba na ulici Lafayettova při FF UP, ověří Ing. 

arch. Helcel. 

 Předseda vyjedná instalaci sloupků (či jiných prvků) na obrubníky na tř. 17. 

listopadu v místě, kde KMČ financovala opravu chodníku a části zeleného 

pásu, aby bylo zabráněno řidičům ve zkracování si cesty přes zelený pás. 

 Proběhla oprava spár mezi panely a otvorů v nich na přechodu na tř. Svobody 

před KB na základě upozornění naší komise. Věc je v gesci DPMO. Zalití 

bylo provedeno tak, že dle názoru komise nepřečká zimu. Stav spár a otvorů 

budeme monitorovat a případně vyžádáme opětovnou opravu prostřednictvím 

DPMO. 
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 Protože se část chodníku vedoucího k neexistujícímu přechodu před 

restaurací U Kamenného mlýna nachází v MPR je třeba k jeho zrušení nechat 

zpracovat PD. Tu by měl zajistit odbor dopravy. Komise na zrušení části 

chodníku trvá. 

 Palackého - oprava víka kanálu a živičného krytu překopu komunikace v celé 

šíři od lékárny k řeznictví (asfalt je v tomto místě propadený) - dle informací 

z odboru dopravy bude provedeno na jaře 2016. 

 Tř. Svobody  - v místě napojení komunikace z Kollárova nám. (vedle budovy 

UP) opravit kryt kanálu - podnět na opravu byl postoupen MoVo a.s. 

 

d) Tranzitní doprava v centru 

Ing. Pospíšilová se vyjádřila k dotazu KMČ a sdělila, že se záměrem města zamezit 

průjezdu tranzitní dopravě centrem prostřednictvím dopravního značení oslovila 

ŘSD, Dopravní inspektorát PČR a SSOK. Vyjádření dotčených orgánů bylo takové, 

že jsou proti takovéto formě omezení a navíc požadují jiné dopravní značení než 

vypracovala firma SEKNE s.r.o. Rada města schválila úpravu dokumentace dle 

požadavků PČR. Následně má být zákaz průjezdu řešen formou opatření obecné 

povahy. Věc však opětovně půjde k vyjádření ŘSD, Dopravnímu inspektorátu PČR a 

SSOK. 

 

e) Horní a Dolní náměstí 

Ing. arch. Helcel si na jednání připravil koncept souhrnného materiálu, v němž 

komise upozorní na nedostatky různého druhu v areálu Horního a Dolního náměstí. 

Mimo jiné byly diskutovány následující záležitosti:  

 Široké spáry v žulové dlažbě - předláždit nejhorší místa 

 Křivé patníky a dopravní značky - zrušit patníky a narovnat a řádně ukotvit 

značky 

 Propadlé a prasklé žulové desky - vyměnit 

 Chybějící kostky vedle modelu města a okolo podzemní trafostanice na 

Dolním nám. - doplnit 

 Uvolněné kotvení roštu - reklamovat u zhotovitele 

 Znečištěné odpadkové koše - zaurgovat TSMO, aby zařadily čištění košů i 

okolí 

 Nedostatečný průchod mezi předzahrádkami Hanácká hospoda a Mastné 

krámy - povolovat s potřebnými rozestupy 

 Osvětlení zabudované v dlažbě je pod úrovní či nad úrovní dlažby - srovnat s 

dlažbou 

 Prvky v dlažbě s hladkým povrchem (osvětlení, bronzové pásy, informační 

tabule památek aj.) - v zimě hrozí nebezpečí uklouznutí 

 Kluziště má být umístěno minimálně 5 m od Jupiterovy kašny - příští rok 

pohlídat umístění a případně uvažovat o jiném místě. 

 chybí větší množství mobilních toalet v okolí kluziště i na Horním nám. 

Ing. arch. Helcel do příštího jednání komise materiál aktualizuje, členové mohou 

připomínky posílat na e-mail nebo facebook komise, kde budou osloveni i 

spoluobčané. 

KMČ na příštím jednání materiál doplní, přiloží fotodokumentaci a finální 

podobu předloží MmOl, aby jednotlivé body distribuoval k příslušným 

odborům.  

KMČ žádá o to, aby jí v příštích letech bylo umožněno vyjádřit se v předstihu 

ke koncepci Vánočních trhů. Především k rozmístění stánků, kluziště aj. 
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f) Rekonstrukce tř. 1.máje 

Předseda v mezidobí komunikoval s náměstkem primátora Žáčkem, který mu sdělil, 

že realizace v příštím roce proběhne, ale je možné na odbor investic poslat návrhy na 

změnu stavby před dokončením. Ty, u kterých to bude možné, budou v rámci 

rekonstrukce tř. 1. máje po vyjádření dotčených orgánů a odsouhlasení radou města 

zapracovány. Pan náměstek přislíbil účast na jednání naší komise jakmile bude znám 

okruh výše zmíněných návrhů a stanoviska dotčených orgánů k nim. 

10.11. v 10.00 se má konat v této věci jednání. KMČ doporučuje účast jejího 

zástupce Ing. arch. Helcela, o čemž náměstka informuje předseda s tím, aby příští 

jednání byla konána v době, která lépe vyhovuje zaměstnaným členům komise. 

Následně proběhla diskuze o možných úpravách v projektu rekonstrukce. 

Doporučujeme radě města zvážit možnost, aby tř. 1.máje v rekonstruovaném 

úseku byla realizována ve stejném stavebně-dopravním režimu jako v případě 

úseku Denisova-Pekařská (chodníky a vozovka v jedné rovině, vizuální oddělení 

vozovky a chodníku, zvážit možnost pěší zóny). Důrazně doporučujeme se 

důkladně zabývat požadavky sdružení hendikepovaných spoluobčanů (Trend, 

Tyfloservis aj.). 

  pro - 7   proti - 0   zdržel se - 0 

 

V. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 23 Rozhodnutí a 3 Vyjádření OKR k přechodným 

úpravám provozu na pozemních komunikacích, která komise bere všechny na 

vědomí. 

 

b) Žádost SMOL/214812/2015/OMAJ/MRPD/Mic 

Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko ve věci prodeje pozemku parc. č. 

st.1699 o výměře 12m
2
 při ulici U Reálky pod stavbou ve vlastnictví žadatele. 

KMČ souhlasí bez připomínek. 

 pro - 8   proti - 0   zdržel se - 0 

 

c) Žádost SMOL/213126/2015/OMAJ/MRPD/Mic 

Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko ve věci prodeje pozemku parc. č. 

st.111/1 o výměře 121m
2
 pod stavbou Denisova 3. Žadatelé jsou vlastníky ideální 

poloviny stavby.  

KMČ souhlasí s ohledem na stanovisko OKR, ale současně doporučuje, aby 

majetkoprávní odbor zjistil stanoviska vlastníků druhé poloviny stavby. 

 pro - 8   proti - 0   zdržel se - 0 

 

d) Žádost SMOL/206877/2015/OMAJ/MRPD/Mic 

Majetkoprávní odbor žádá KMČ o stanovisko ve věci prodeje části pozemku parc. č. 

st.371 o výměře 20m
2
 ve vnitrobloku při domech Horní nám. 20 a Pavelčákova 8 za 

účelem parkování, dopravní obslužnosti a případné opravy nemovitosti. 

KMČ obdržela vyjádření SNO a OKR, která shodně prodej nedoporučují (obtížná 

dostupnost ostatních domů sdílejících vnitroblok, rozpor s územním plánem). 

KMČ s ohledem na stanoviska SNO a OKR prodej rovněž nedoporučuje. 

 pro - 8   proti - 0   zdržel se - 0 

 

VI. Různé, diskuze 

a) V balíku rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace KMČ 

zaujalo rozhodnutí, kde je kavárně (Riegrova 15) povolen zábor chodníku pro stolky 

v šířce 1m s tím, že současně má být zachováno 1,5m chodníku pro průchod chodců. 

V daném místě však chodník samotný má šířku max. 1,5m, nikoli tedy potřebných 

2,5m. Předseda osloví Ing. Fazekaše s dotazem. 



 - 4 - 

b) V Bezručových sadech bude cca měsíc uzavřený most vedoucí k areálu Korunní 

pevnůstky/minigolfovému hřišti při atletickém stadionu. 

c) Navrhujeme označit pěší zóny značkami s větší velikostí dodatkových informací, 

zvláště na začátku Pavelčákovy ulice. Pro řidiče jsou v současné podobě nečitelné. 

d) Navrhujeme označit ve zpoplatněných částech města vhodným způsobem cestu 

k nejbližšímu parkovacímu automatu a současně velmi prosíme o to, aby se 

příslušné odbory magistrátu zabývaly intenzivněji zavedením možnosti SMS 

plateb za parkování v centru po vzoru dalších měst. 

e) KMČ by velmi ráda získávala k některým svým vyjádřením a doporučením 

automatickou zpětnou vazbu. 

f) KMČ obdržela od DPMO/odboru dopravy informaci o tom, že se zastávka autobusu i 

tramvaje Envelopa má přejmenovat na Právnická fakulta. Dále jsme obdrželi 

informace o snížení ceny ročního SeniorPas z 300Kč na 20Kč (má být dostupný i pro 

neolomoucké seniory) a o zavedení KapkaPasu pro dárce krve. 

g) KMČ obdržela k připomínkování komunitní plán sociálních služeb 2016-2019. 

Předseda vyzval členy, aby své případné připomínky poslali e-mailem nejpozději do 

10.11. 

 

VII. Úkoly 

a) Oslovit SNO ve věci opravy fontánky v průchodu Edelmanovým palácem 

b) Zjistit od Ing. Pospíšilové pokrok ve věci průjezdu tranzitní dopravy centrem města. 

c) S Ing. Kmoníčkovou projednat PD pro zrušení části chodníku před Kamenným 

mlýnem, sloupky na tř. 17.listopadu a PD pro rekonstrukci komunikace mezi zadním 

vchodem do MDO a hotelem Trinity. 

d) Dotázat se Ing. Fazekaše na Riegrovu ulici a povolení záboru chodníku. 

 

VIII. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.55 hod. Příští jednání komise se bude výjimečně jako 

výjezdní konat v Café Opera na Horním náměstí dne 7. 12. 2015 v 16.30 hod. Jednání je 

veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.  

 

 

V Olomouci dne 2. listopadu 2015 

 

  

 Zapsala Martina Nováková 

  

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


