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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 5/2016 

z jednání dne 2. května 2016 

 

 
I. Prezence 

Přítomni: Černohouz, Helcel, Chlupová, Kozík, Kutra, Majerová Zahradníková, Pikal, 

Svetková, Vanečková, Vanžurová 

Omluveni:  Marková, Vysoudil, Záleská 

Hosté:  náměstek primátora - JUDr. Major, zástupce MPO - Otevřel, veřejnost - 

Nováková 

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 2. 5. 2016 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 - 10  proti - 0   zdržel se - 0 

 

IV. Organizační záležitosti 

a) Iniciativa předsedů KMČ 

S vedoucími jednotlivých odborů a členy Rady se budou hledat možnosti, jak 

připomínky řešit. 

23.5. se uskuteční jednání 4 určených předsedů, Bc. Horňákové a náměstka Urbáška. 

Předseda pak poreferuje na jednání KMČ. 

b) Předseda má nové telefonní číslo pro záležitosti KMČ - 731 669 811. 

c) Předseda s Ing. Helcelem se sešli ohledně hranic KMČ. Závěry předseda bude 

prezentovat na jednání se zpracovatelem. Cílem je interaktivní mapa na stránkách 

města. 

d) Odbor dopravy se přejmenoval na odbor správy městských komunikací a MHD. 

Přechody pro chodce - závažnější záležitosti a dopravní značení spadají nově pod 

OKR. 

e) Bc. Pikal zajistil dva znaky města na vývěsku KMČ, nápis na novou vývěsku bude 

příště 

 

V. Otevřené body 

 

a) Mimořádné prostředky na opravy komunikací v roce 2016  

(2,7 mil. Kč celkem pro všechny komise) 

RMO na jednání rozhodla, že z návrhů naší KMČ bude realizována oprava 

chodníku na ulici Tylova - Dánská za cca 410 tis. Kč bez DPH. V příštím měsíci 

bude zpracována PD a letos by se měla oprava realizovat. Jednání ohledně opravy 

chodníku na OD se zúčastní za KMČ předseda. 

 

b) Standardní prostředky na komunikace v roce 2016  

(300 tis. Kč pro každou KMČ) 
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KMČ se rozhodla, že letos z jí vyhrazených prostředků v gesci OD bude hradit 

některou z následujících akcí, přičemž předseda bude konzultovat konkrétní akce s 

OD a TSMO. 

 chodník podél autobusového nádraží Tržnice mezi přechodem k Šantovce a 

krámkem s pečivem (cca 440 tis. Kč - kofinancování z jiných zdrojů) 

 chodník na třídě Svobody na rohu polikliniky při ulici Remešova do nové 

dlažby (projekt je již hotov) 

 rekonstrukce ulice Švédská (spíše asi 2017) 

 předlažba ulice Legionářské v úseku u zastávek BUSu (Sokolská až 

Studentská 

 chodník třída Svobody - mezi hotelem Trinity a zadním vchodem do MDO 

Letos nerealizované akce necháme nacenit TSMO a přihlásíme RMO do "soutěže" o 

2,7 mil. Kč mimořádných prostředků v roce 2017 či sami v roce 2017 zafinancujeme. 

Tam, kde bude nezbytné nejprve zpracovat PD, bude naše KMČ toto iniciovat a 

participovat na jednáních s tím souvisejících. 

 

c) Standardní prostředky KMČ na ostatní výdaje 

(celkem 150 ti. Kč) 

KMČ se rozhodla z těchto prostředků hradit některé z níže uvedených aktivit a 

prověřením jednotlivých variant pověřila předsedu KMČ. 

 příspěvek na realizaci dětského dne ve Smetanových sadech (max. 5 tis. Kč), 

 výmalba + omítky v průchodech/schodech z Bezručových sadů směrem do 

centra města, 

 odstranění graffity, oprava omítek a antigraffiti nátěry fasád městských domů 

v MPR a jinde v centru (např. Divadelní, U Hradeb, Kateřinská, Křivá, 

Michalské schody), 

 větší úroveň nasvícení v ulici Divadelní, 

 instalace nových odpadkových košů - parčík pod Dómem, Univerzitní, 

Kateřinská - u mostu a nadchodu, Riegrova, 

 vysazení akátu (jiného stromu) na místě, kde dříve strom stál na rohu třídy 

Svobody a ulice Lafayettova (naproti Kamenného mlýna). 

 

d) MDO a Trinity - chodník 

OD byl určen projektant akce Ing. Adamík. V květnu bude první výrobní výbor, kam 

KMČ bude přizvána. Jednání se zúčastní Ing. Helcel. Realizace až 2017 nejdřív. 

 

e) Dětský den 

KMČ se rozhodla participovat na dětském dni ve Smetanových sadech, na němž s 

Nadací bezpečná Olomouc spolupracuje mnoho dalších subjektů. KMČ tam bude mít 

stánek s hrami, bude diskutovat s občany a přispěje na realizaci částkou cca 5 tis. Kč. 

 

f) Rychlost v centru města 

V Olomouckém deníku vyšel článek o tom, že byl instalován MPO po výzvě naší 

komise výstražný preventivní radar na Horním náměstí. Vítáme to, že se téma 

překračování rychlosti v pěších zónách zviditelnilo. Dle dohody s MPO bude v 

příštím měsíci instalován obdobný radar v ulici Lafayettova. MPO pak vyhodnotí 

statistiku z nich v porovnání s radarem skrytým. 

 

g) Setkání s jubilanty 

Účast na něm přislíbil patron komise, náměstek primátora JUDr. Martin Major. 

Setkání proběhne v obřadní síni radnice 11.5.2016 od 15.00 do 16.00 a pozváno je 94 

jubilantů. Zbylé balíčky předseda a Mgr. Záleská převezou do skříňky KMČ v 

budově Hynaisova 10 a některým členům domů. Ti je pak jubilantům rozvezou. 
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Z jiných KMČ jsme se doslechli, že balíčky v poslední době snad na první pohled 

působí méně hodnotně. Pokusíme se příští rok KPOZ finančně vypomoci z našich 

prostředků (cca 5 až 10 tis. Kč) a hodnotu balíčků zvýšit. Zvážíme i to, zda 

raději neušetřit za květiny, které dostanou jen jubilanti na radnici a ti, kterým 

se doručí balíček tentýž den, a neinvestovat peníze do balíčků, které dostanou 

všichni jubilanti. 
 

h) 8. května 

KMČ obdržela záznam z jednání komise pro architekturu. Realizace předpokládána v 

r. 2017, cílem bylo zklidnění dopravy navržením pěší zóny, budou postaveny sloupy 

nesoucí troleje. Předpokládá se zanechání zvýšených obrubníků, ale jsou ochotni 

stanovisko přehodnotit, považují parkovací stání v jiné barvě za rušivé prvky. 

Komise vítá především pěší zónu. 

 

i) Horní a Dolní nám. 

Bc. Horňáková přeposlala reakce z OD k našemu materiálu, předseda je rozešle 

členům. 

 

j) Terezská brána 

Ing. arch. Helcel průběžně komunikuje s OI a majetkoprávním odborem ohledně 

rekonstrukce a řešení zatékání a KMČ bude průběžně informovat. Reklamovat s 

ohledem na uplynutí záruční lhůty již nelze. 

 

VI. Nové záležitosti 

 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 66 Rozhodnutí a 8 Dohod o povolení zvláštního 

užívání zeleně, jež komise bere na vědomí. 

 

b) Náměstek Major 

Jednání komise navštívil první náměstek primátora JUDr. Major. Diskuze: 

 rekonstrukce komunikace Tylova - Dánská, RMO vnímá jako prioritu 

 nový rating hospodaření města - zlepšení výsledku o půl stupně ze stabilní na 

pozitivní 

 podařilo se loni šetřit, přebytek cca 67 mil. Kč. Zadlužení města spadlo pod 2 

mld. Dlouhodobá snaha více město nezadlužovat, snaha zadlužení spíše 

snížit. 

 významnou akcí následujících několika let bude realizace II.B etapy 

protipovodňových opatření (až do r. 2021). Probíhají finální jednání ohledně 

snesení obou mostů - Komenského a Masarykova a souvisejících dopravních 

opatření a komplikací ve statické i dynamické dopravě. V září/říjnu proběhne 

setkání s občany a akci realizujícími firmami. Město platí pouze s jeho 

majetkem související investice - zlomek celkových nákladů 

 diskuze o nákladní dopravě v centru - JUDr. Major vznese prosbu na 

náměstka Jakubce na jednání RMO 

 dále se diskutovalo o Terezské bráně, o dohledu MmOl nad zrealizovanými 

opravami a uplatněním reklamací, o hluku v centru města, o problematice 

bezdomovectví 

 

c) Odpady a jejich třídění 

KMČ by si přála, aby v centru města (mimo MPR) byly instalovány sběrové 

nádoby na elektrospotřebiče, olej a kov. Jako vhodné lokality se nám jeví 
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Kollárovo nám., Kosinova, Aksamitova/tržnice, Studentská (poblíž krajského 

soudu). 

Existuje web olomouctridi.cz, kde je interaktivní mapa nádob na tříděný odpad! 
Budeme o ní informovat na facebooku komise. 

Komise byla rovněž informována o kampani na vypůjčování popelnic na plast a 

papír do rodinných domů. V areálu naší komise je rodinných domů s delší 

docházkovou vzdáleností k nádobám na tříděný odpad malé množství. Ponecháváme 

na občanech samotných, zda na kampaň propagovanou v Radničních listech, na 

webu města aj. budou reflektovat. 

 

d) Vyhláška o zákazu konzumace alkoholu a žebrání v Olomouci 

KMČ byla vyzvána k vyjádření připomínek v rámci přípravy nové OZV. KMČ 

považuje současnou podobu OZV za matoucí, nejasnou a v definicích (žebrání, pití 

alkoholu, lokality) neurčitou. Obsahuje rovněž dost vzájemně kolidujících výjimek. 

Ocenili bychom zpřesnění a zjednodušení normy. Co se týká areálu naší komise, rádi 

bychom zachovali zákaz ideálně na celé ploše MPR (především v průchodech a na 

krytých schodech, v podloubích, pasážích, u supermarketů a prodejen potravin, u 

škol, univerzitních budov a církevních budov, na tržnici aj.) s tím, že výjimky budou 

vymezeny jasně (předzahrádky) a nesystémové výjimky budou udělovány na žádost 

ad hoc. Nezakazovat žebrání u kostelů. Při aplikaci musí být dána možnost 

posouzení situace strážníkům MPO. 

Z našeho pohledu je třeba k řešení otázek bezdomovectví hledat jiné mechanismy. 

Bezdomovce vyhláška maximálně přesune do jiných lokalit. Vyhlášku vnímáme 

spíše jako zbytečnou. MPO musí sdělit, zda a jak jí v práci pomáhá. 

 

e) Křivá - nerovná vozovka 

V minulosti vydané stavební povolení na rekonstrukci povrchu ulice vypršelo a PD 

byla OI jako zastaralá skartována. Jednoznačně požadujeme novou PD na ulici 

Křivou co nejdříve. Žádáme RMO, aby zpracování PD uložila OI. 

 

VII. Různé, diskuze 

a) KMČ je pro vytvoření nového přechodu pro chodce na ulici Wellnerova mezi 

NAMIRO a Ušatým domem. V současnosti je zde přecházení přes 2 odbočovací 

pruhy nebezpečné. OD eviduje žádost i od jiných subjektů. Bude se řešit - úkol 

pro OI či OKR. 

b) KMČ obdržela informaci o tom, že by v blízké době mělo dojít ke stržení dřevěných 

bud v areálu tržnice. Zůstane zde zelená čistá plocha, dokud nebude existovat přesná 

územní studie, která bude určitě říkat, co zde může či nemůže vzniknout. 

c) Děkujeme OD za úpravy v zájmu bezpečnosti v blízkosti zrušeného přechodu 

pro chodce u Kamenného mlýna. 

d) Bude dlouhodobě uzavřena ulice Pekární - oprava historické zdi. 

e) TSMO zaslaly plán prací na květen - Dne 14. 5. proběhne v areálu naší komise 

sběrová sobota - roh Aksamitova a Kateřinská a současně roh Komenského ul. a 

parčíku pod Dómem. 

f) KMČ upozorňuje na to, že  v ulici Denisova - Pekařská chybí místy "uhnilé" sloupky 

a mezi některými sloupky chybí řetězy. 

g) Dne 25.4. proběhlo setkání předsedů KMČ se zástupci MmOl a akciových 

společností města. Mimo jiné proběhla diskuze o TSMO a třídění odpadu v 

Olomouci. Podrobněji viz bod VI. c) výše 

h) Dne 12.5. v 17.00 proběhne v budově Hynaisova 10 diskuze pro veřejnost se 

zástupci Energetickýho regulačního úřadu. 

i) Dne 9.5. bude ukončena rekonstrukce  vozovky a kolejí na třídě Svobody 
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j) Ing. arch. Helcel upozornil na neblahý stav chodníku na tř. 17.listopadu podél 

Lokomotivy a Sokola, který byl již po realizaci teplovodu jednou z našeho podnětu 

opraven. Bude věc řešit s OD a OI, aby bylo opětovně reklamováno u investora akce. 

 

VIII. Úkoly 

a) Bc. Pikal zajistí samolepku "Komise městské části č. 17 - Olomouc střed" na 

vývěsku na Dolním nám. + výměna nálepky na druhé vývěsce 

b) Předseda zjistí, kdo na OD se vyjadřuje za vlastníka komunikace - město Olomouc k 

umístění předzahrádek a A stojanů. 

c) Předseda prověří u pana Knebela, jak pokročila DUR vodáckého kanálu a pozve je 

na jednání KMČ. 

d) Pan Kozík prověří kryté průchody v Bezručových sadech (od ulice Křížkovského a 

Michalský) a pořídí fotodokumentaci. Na OI potom zjistí, zda půjde u zhotovitele 

oprav uplatnit reklamace na opadanou omítku, malubu apod.  

e) Mgr. Záleská na příští jednání KMČ zajistí na náklady komise balíky s vodami. 

f) KMČ velmi chválí bezplatnou wifi v centru města - na Horním náměstí a v 

okolí! 

 

IX. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 19.00 hod. Příští jednání se bude konat tradičně v zasedací 

místnosti č. 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10, a to 6. 6. 2016 

od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.  

 

 

V Olomouci dne 2. května 2016 

 

 

  

 Zapsala Martina Nováková 

 

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


