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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 8/2016 

z jednání dne 8. srpna 2016 

 

 
I. Prezence 

Přítomni: Černohouz, Helcel, Kozík, Kutra, Marková, Svetková, Vanečková, Záleská 

Omluveni:  Chlupová, Majerová Zahradníková, Pikal, Vanžurová, Vysoudil  

Hosté:  zástupce MPO - Otevřel, zastupitel - Ing. Marek, veřejnost - Nováková 

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 8. 8. 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 - 8    proti - 0   zdržel se - 0 

 

IV. Organizační záležitosti 

a) Bc. Horňáková čerpá dovolenou, bude v kanceláři až po 15.8. 

b) Bc. Horňáková přislíbila zajistit mapu areálu naší KMČ se zvýrazněním nemovitostí 

ve vlastnictví SmOl. 

 

V. Otevřené body 

 

a) Jednání komise pro architekturu 

Předseda a Ing. arch. Helcel se zúčastnili 27.7. jednání komise. 

 DUR vodácký kanál 

Nebude turbína a přečerpávání obrovského množství vody - zůstane přirozený 

průtok. Podél trati vzniknou laguny pro přístup veřejnosti k řece a rekreaci 

oddělené od trati plováky. Objekt zázemí pro vodáky bude skryt pod 

travnatým valem - případný hluk půjde směrem k Šantovce a nebude rušit 

obyvatele přilehlých domů. Po střeše objektu povede cyklostezka a stezka pro 

pěší rovnoběžně s řekou směrem po proudu. V rámci územního řízení by se 

měla dořešit otázka migrace ryb přes obtokový kanál okolo Šantovky. 

 architektonická studie Palachovo náměstí 

Město nechalo Ing. arch. Gerharda připravit dočasnou studii prostoru náměstí, 

která je však limitována tím, že polovinu plochy vlastní soukromý subjekt. 

Studie řeší i estetičnost restauračních předzahrádek, zavádí nový vodní prvek 

a upravuje trasy pro pěší. Otázkou je, kdy bude cokoli v souladu se studií 

realizováno. 

 

b) Fasády - antigraffiti nátěr 

Předseda věc diskutoval s Bc. Horňákovou, která přislíbila dodat mapu areálu KMČ 

s vyznačením nemovitostí ve vlastnictví SmOl. Předseda osloví SNO s požadavkem 

na vytipování vhodných nemovitostí ve vlastnictví SmOl. 

 

c) Odpadkové koše - parčík pod Dómem 

OŽP sdělil, jak mohou koše vypadat, a informoval o tom, že věc je třeba řešit s  
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Výstavištěm Flora Olomouc. Předseda kontaktuje Ing. Svačinku s žádostí o instalaci 

cca 3 košů k lavičkám a případně i koše a laviček k dětskému hřišti. Současně 

upozorňujeme na to, že ve městě jsou lokality, kde je košů nedostatek. Členové se 

pokusí vytvořit fotodokumentaci.  

 

d) Vyhláška o venčení psů 

KMČ v minulosti obdržela podněty - nedostatek míst k venčení psů, ale i stížnosti na 

výskyt exkrementů. dle informací z OŽP je novela vyhlášky připravena - přibude 

povinnost odklízet exkrementy. Ještě bude následovat debata ohledně vhodných 

lokalit pro venčení psů ve "volnějším režimu". 

 

e) Divadelní - oprava fasády MDO 

V ulici Divadelní započala oprava fasády. OSMK si dělalo rešerši a podle ní je 

osvětlení na fasádě dostatečné; do průchodu ale dají silnější svítidla. 

 

f) Kruhová křižovatka Legionářská, předlažba chodníku za zastávkami BUS 

Pí Svetková kontaktuje Ing. Vašicu z OI ohledně hranic plánované rekonstrukce. 

 

g) Přechod u Teplotechny 

Definitivní rekonstrukce je součástí projektu kruhové křižovatky. Ohledně možností 

provizorního nasvícení do té doby kontaktuje předseda OSMK. 

 

h) Tylova 

9. 8. 2016 RMO projedná návrh na revokaci usnesení - odklad předlažby Tylova-

Dánská na rok 2017 + větší finanční náročnost a nahrazení předlažbou chodníku 

Aksamitova (od přechodu k Šantovce po stánek s pečivem) z prostředků pro KMČ 

vyhrazených. V návaznosti na rozhodnutí Rady je KMČ připravena z jí vyhrazených 

300 tis. Kč realizovat předlažbu chodníku na rohu u polikliniky (Tř. Svobody x 

Remešova). Předseda zajistí nacenění u TSMO ve spolupráci s OSMK. 

 

i) Průchody/schody z Bezručových sadů 

Pan Kozík ověří vývoj na OMAJ/OI. 

 

j) Vysazení lip do zeleného pásu po obou stranách před Kamenným mlýnem 

OŽP prověřuje možnosti výsadby s ohledem na inženýrské sítě. Prosíme zvážit 

odstranění/nahrazení uschlé lípy u Terezské brány. 

 

k) Opravy komunikací - Palackého/Legionářská 

Pan Kutra vytvořil fotodokumentaci několika závad, kterou předseda předal OSMK. 

Požadavek na opravu trvá. Dále žádáme o opravu laguny na přechodu na ul. 8. 

května mezi SPEA a Pantaloonem (větší na straně u SPEA). Předseda na DPMO 

prověří, zda se nečeká na opravu výhybky v ul. 8.května. 

 

l) Horní a Dolní nám. - Vánoční trhy 

Do konce srpna se má uzavřít smlouva s provozovatelem. Ing. arch. Helcel oslovil 

Ing. arch. Růžičkovou z OKR a předal jí podněty KMČ. Přislíbila, že se je pokusí 

zapracovat, bude-li oslovena OVVI. 

 

m) Terezská brána 

Ing. arch. Helcel ověří na OMAJ situaci (zpracování znaleckého posudku na 

zatékání). 
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VI. Nové záležitosti 

 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 27 Rozhodnutí, 1 Dohoda o povolení zvláštního 

užívání zeleně, 4 Vyjádření OKR k povolení uzavírky, 3 Oznámení o zahájení 

správního řízení a 1 Opatření obecné povahy, jež komise bere na vědomí. 

 

b) Žádost č.j. SMOL/158556/2016/OMAJ/MR/Zvo 

Žádost o prodej části pozemku parc. č. 132/1 o výměře 60m
2
 při ulici Šantova pro 

vznik náměstíčka, souhlas k výstavbě náměstí a následnému darování náměstí městu. 

Oproti původní žádosti má přes náměstíčko z areálu vyjíždět nejen IZS, ale všechna 

doprava. Předseda osloví OMAJ s žádostí o více informací; zejména stran 

dočasnosti tohoto řešení. 

Odkládáme stanovisko na příště. 
pro -  8             proti -  0   zdržel se - 0 

 

c) Žádost č.j. SMOL/152907/2016/OMAJ/MR/Bel 

Žádost o prodej části pozemku parc. č. st. 1663 o výměře 30 m
2
 ve vnitrobloku domů 

(ul. Šmeralova, Blahoslavova, Masarykova, tř. 17. listopadu) společnosti ČEZ - pod 

trafostanicí ČEZ. 

KMČ s prodejem souhlasí. 

pro - 8              proti -  0   zdržel se - 0 

 

d) Plán investic 2017 

Náměstek Žáček vyzval KMČ k předložení návrhů investic (2 realizace + 2 PD) v 

jejich areálu. Každá komise by měla primárně navrhnout věci pouze havarijního 

typu, kdy hrozí poškození majetku města nebo zranění osob. 

Nově KMČ navrhuje: 

 přechod u Teplotechny - realizace/PD - předseda ověří na OI, kdy se plánuje 

rekonstrukce celé kruhové křižovatky 

 rekonstrukce vozovky ulice Křivá - nová PD 

 přechod u "Ušáku" přes Wellnerovu - PD 

 průchody/schody z Bezručových sadů do ulic Purkrabská, Na Hradě a 

Křížkovského 

Opětovně KMČ navrhuje: 

 zúžení chodníku Legionářská - nahrazení pásem zeleně + nouzový příjezd k 

domům  

 realizace úprav parkoviště naproti KS (Studentská) 

 Michalské schody - předseda ověří u náměstka Žáčka, zda do PI zařadit 

 chodník Trinity - MDO - prověřit na OSMK 

KMČ z návrhů 2016 vypouští: 

 přechod před ZŠ Komenium - bude řešeno v rámci rekonstrukce ul. 8. května 

(patrně pěší zóna) 

 oprava Theimerovy kašny na Kollárově nám. - autor s ní má jiné plány 

 fontánka v průchodu Edelmannovým palácem - nahrazena vkusným aranžmá 

 dům s pečovatelskou službou - přílišná finanční náročnost, není hvarijní 

povahy 

 osvětlení chrámu církve Čsl. Husitské (Legionářská) - není prioritou havarijní 

povahy 

Předseda na příští jednání vytvoří tabulku s návrhy, která bude diskutována a 

finálně odsouhlasena. 
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VII. Různé, diskuze 

a) TSMO zaslaly plán prací na měsíc srpen- seče, opravy veřejného osvětlení a 

především oprava propadlé vozovky v ul. Univerzitní (od 8.8. do 26.8.). Předseda 

požádá TSMO, zda by měsíční plán činností a případně i objednávka činností TSMO 

pro SmOl mohla být zasílána i el. formou na e-mail KMČ. 

b) KMČ obdržela pozvánku na výrobní výbor akce Mlčochova - kanalizace, který se 

bude konat 22.8. na OI. 

c) Byla zahájena oprava mauzolea v Bezručových sadech; potrvá cca 1 rok. 

d) Byla zahájena demolice Sochorových kasáren při ulici Šantova - potrvá cca do 15.8. 

e) Do 30.10.2016 bude uzavřena lávka mezi tř. Jiřího z Poděbrad a nábř. Přemyslovců z 

důvodu opravy. 

f) Apel na TSMO - úprava pruhu zeleně s veřejným osvětlením podél plotu od 

minigolfu k tř. 17. listopadu. 

 

VIII. Úkoly 

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

vývěsku na Dolním nám.  

 

IX. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.30 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 5. 9. 2016 

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

 

 

V Olomouci dne 8. srpna 2016 

  

 Zapsala Martina Nováková 

 

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


