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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 9/2016 

z jednání dne 5. září 2016 

 

 
I. Prezence 

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

Nepejchal, Svetková, Vanečková, Vanžurová, Vysoudil  

Omluveni:  Marková, Záleská 

Hosté:  zástupce MPO - Otevřel, zástupce PČR - Hradilová, veřejnost - Nováková 

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 5. 9. 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) Předseda přivítal nového člena komise Bc. Jakuba Nepejchala, který se následně 

komisi krátce představil. Předseda mu popřál mnoho elánu a úspěchů při práci v 

KMČ č. 17. Současně z komise do jiné KMČ odchází Bc. Pikal. 

b) Předseda by uvítal, kdyby se členové komise aktivně hlásili k účasti na jednáních ve 

věcech komise, na které chodí pozvání na společný e-mail. V jedné osobě a z důvodu 

nevhodného plánování jednání do ranních hodin ze strany magistrátu to sám již delší 

dobu časově nezvládá. Snaha o přesun jednání na odpolední časy na MmOl nenalézá 

stále pochopení. 

 

V. Otevřené body - vývoj 

 

a) Tylova 

RMO na jednání 9.8.2016 schválila, že předlažba ulice proběhne příští rok z 

prostředků OSMK. Dne 2.9.2016 proběhlo jednání ohledně stavebních úprav v této 

ulici, kterého se za KMČ zúčastnil pan Kozík. Na jednání bylo potvrzeno dříve 

vybrané řešení a byl schválen přesun kontejnerů na tříděný odpad v podzemní 

podobě poblíž ordinace veterináře. Po vyjádření OŽP by měly být nádoby na odpad 

komunální vyváženy po dohodě s TSMO z dvorního traktu a z ulice tak zmizí. Bude 

projednáno s SVJ jednotlivých domů. 

 

b) Plán investic 2017 

Předseda zpracoval návrh tabulky s návrhy na zařazení akcí do plánu investic, a to na 

podkladu minulého jednání KMČ. Po diskuzi se členové komise jednohlasně shodli 

na tom, že má být podána tabulka v podobě, která je přílohou tohoto zápisu. 

  pro - 10    proti - 0   zdržel se - 0 

 

c) Opravy komunikací - 300 tis. Kč v dispozici KMČ č. 17 

Pan Šulc předsedovi v mezidobí sdělil, že komisí vybraná, OSMK odsouhlasená a 

TSMO naceněná akce - chodník na Tř. Svobody podél polikliniky koliduje s OI na 
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příští rok připravovanou rekonstrukcí celé křižovatky Tř. Svobody a Aksamitova. V 

rámci akce OI se totiž bude předlažďovat i předmětný chodník. Proto není účelné jej 

z peněz vyhrazených pro KMČ opravovat letos. 

Nové návrhy na opravu z komisi vyhrazených 300 tis. Kč v roce 2016: 

 Dobrovského - chodník od kruhové křižovatky postupně k ulici Hanáckého 

pluku 

 Denisova - předlažba pruhu mezi kolejemi 

 Kollárovo nám. - chodník podél ČEDOKu 

 nábř. Přemyslovců, Kosinova - asfalt 

 tř. 17. listopadu chodník k rozáriu 

 z případných zbylých peněz: 

o Husova - zdutý asfalt na chodníku před vchodem do domu 

o laguna před SPEA 

Předseda projedná na OSMK uvedené návrhy a nechá nacenit vybrané z nich 

TSMO. KMČ pak vybere, co letos bude realizováno. 

 

d) Jiné potřebné opravy komunikací 

 významné lokální propady kachliček na frekventovaném chodníku podél 

vojenského archivu na Náměstí Republiky. 

 KMČ upozorňuje na to, že je třeba provést kontrolu a následně reklamovat co 

nejdříve před lety rekonstruované cesty napříč parky dlážděné z 

nepravidelných kamenů. Tyto jsou místy rozpadené, a to v některých 

případech v podstatě už od té doby, kdy bylo dílo provedeno. 

 Dále je třeba opravit chodník vedoucí podél bývalého koupelnového studia a 

školky v Bezručových sadech k mostu. Chybí obruba a postupně jej pohlcuje 

vegetace. 

 

e) Kruhová křižovatka Legionářská  

(předlažba chodníku za zastávkami BUS, přechod pro chodce) 

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

Má se jednat o investici OK, kdy je ještě třeba vyřešit majetkoprávní záležitosti. Kdy 

se výstavba plánuje, není zatím jasné. Současně OSMK sdělil komisi, že nebude 

doporučovat námi navrženou rekonstrukci (nasvícení) přechodu na ulici Studentská. 

Definitivní rekonstrukce je součástí projektu kruhové křižovatky. 

Dle OSMK bude lokálně upraven chodník na ulici Legionářská za zastávkami BUSu 

spolu s jejich úpravami snad ještě letos. 

Dáváme do návrhu investic. 

 

f) Průchody/schody z Bezručových sadů 

Pan Kozík ověřil vývoj na OMAJ/OI. Odpověď zněla, že na věci pracují.  

Dáváme do návrhu investic. 

 

g) Dopravní opatření - Denisova x Univerzitní 

Na křížení zmíněných ulic dojde k řešení nepřehledné a nebezpečné situace s 

parkováním. Zůstane zde pouze jedno stání na max. 10 minut. Dodržování značení 

bude monitorovat MPO. 

 

h) Přechod Sokolská 

Předseda znovu psal na OSMK - zpracovává PD, která řeší nutnou předlažbu 

chodníku v návaznosti na bezbariérové úpravy. Nelze řešit realizaci přechodu v 

komunikaci, ve které je vedena tramvajová trať a šířka vozovky neumožňuje 

vybudování přechodu podle normy. KMČ nemůže bohužel v takové situaci 

stěžovatelce nijak pomoci. Bude třeba součinnosti DPMO, OSMK, památkářů 
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OKR a jiných odborů, aby se záležitost vyřešila. KMČ nicméně zbudování 

bezpečného místa pro přecházení jednoznačně podporuje. 

 

VI. Otevřené body - bez vývoje 

 

a) 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. 

 

b) 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. 

 

c) Fasády - antigraffiti nátěr 

Bc. Horňáková přislíbila dodat mapu areálu KMČ s vyznačením nemovitostí ve 

vlastnictví SmOl. Předseda osloví SNO s požadavkem na vytipování vhodných 

nemovitostí ve vlastnictví SmOl. 

 

d) Odpadkové koše - parčík pod Dómem 

OŽP sdělil, jak mohou koše vypadat, a informoval o tom, že věc je třeba řešit s  

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.  

 

e) Terezská brána 

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

zatékání). 

 

VII. Nové záležitosti 

 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 25 Rozhodnutí, 4 Vyjádření OKR k povolení 

uzavírky, jež komise bere na vědomí. 

 

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

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 z areálu, alespoň dočasně. OMAJ o bližším určení "dočasnosti" ani o věci 

samé nemá dalších informací.  

KMČ souhlasí pouze pod podmínkou, že dočasná komunikace pro všechnu 

dopravu bude fungovat pouze do kolaudace a poté bude komunikace vedoucí 

přes náměstí již pouze pro IZS a ostatní doprava bude využívat výjezdu - 

napojení se na dnešní "T-křižovatku" na příjezdu k Šantovce od kruhového 

objezdu. Nebude-li toto zajištěno předem smluvně a bude-li předpoklad toho, že 

komunikace bude i po kolaudaci sloužit všem autům jedoucím z areálu, 

degraduje to z našeho pohledu prostor budoucího náměstí a nesouhlasíme. 

pro -  9             proti -  0   zdržel se - 1 (Chlupová) 
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c) Žádost č.j. SMOL/179373/2016/OMAJ/MR/Mic 

Žádost o darování nemovité věci - pozemek parc. č. st. 1382 o výměře 158 m
2
, jehož 

součástí je stavba č.p. 1121 ve vlastnictví SmOl Výstavišti Flora Olomouc. Jde o 

objekt v areálu rozária. 

KMČ s darováním nemovitosti nesouhlasí. Případně žádáme o vysvětlení a 

sdělení důvodu k darování. Z žádosti neplyne, proč by VFO nemohlo užívat 

nemovitost stejně jako mnohé další nemovitosti v parcích na základě jiných 

právních titulů a zrovna tento objekt potřebovalo mít ve vlastnictví. KMČ 

rovněž nevidí důvod, proč by se nemovitost měla VFO darovat a ne klasicky 

prodat za cenu obvyklou. 

pro - 10              proti -  0   zdržel se - 0 

 

d) Rekonstrukce kanalizace - Mlčochova 

Předseda obdržel zápis z výrobního výboru akce. Z jednání vyplynulo, že přípojka 

bude rekonstruována až nejdříve v návaznosti na rekonstrukci stoky v rámci akce tř. 

1. máje. 

 

VIII. Různé, diskuze 

a) TSMO zaslaly plán prací na měsíc září. 

b) Od října 2016 do listopadu 2017 bude po etapách probíhat rekonstrukce střechy 

radnice. 

c) 7. 9. 2016 v 15.00 bude jednání ohledně budoucnosti pěší zóny v centru města - 

zúčastní se předseda. 

d) 14. 9. 2016 v 15.00 proběhne jednání odborné komise pro architekturu ve věci 

budoucí podoby Kollárova nám. - zúčastní se předseda a Ing. Helcel. 

e) Započala oprava ul. Univerzitní - propad vozovky, kterou KMČ dlouhou dobu 

urgovala. 

f) DPMO informuje o testování nových autobusů - wifi, nabíječka na telefon. 

g) KMČ vyzývá k úklidu chodníku před "hladovým oknem u Varny" v Riegrové 

ulici, a u Belmonda, kde chodník již nevypadá vzhledně. KMČ předá OMAJ, 

aby za vlastníka chodníku provozovatele občerstvení, která znečištění působí, 

vyzval k větší míře úklidu a zabezpečení nepoškozování majetku města. 

 

IX. Úkoly 

a) Bc. Nepejchal po Bc. Pikalovi převezme úkol zajistit samolepku KMČ na vývěsku 

na Dolním náměstí. Nebude-li vyřešeno do příštího jednání, zajistí předseda přes 

OVVI. 

 

X. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.10 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 3. 10. 

2016 od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.  

 

 

V Olomouci dne 5. září 2016 

  

 Zapsala Martina Nováková 

 

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


