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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 4/2017 

z jednání dne 3. dubna 2017 

 

 

 
I. Prezence 

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

Nepejchal, Svetková, Vanžurová, Vysoudil  

Omluveni:  Kozík, Vanečková, Záleská 

Hosté:  zástupce MPO - Otevřel, veřejnost - pan Kočí 

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 3. 4. 2017 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 - 9     proti - 0   zdržel se - 0 

 

IV. Organizační záležitosti 

a) Děkujeme za dodání map s novými hranicemi naší KMČ. Přišla i mapa areálu naší 

komise s vyznačením majetku SmOl, DPMO, TSMO, SNO, VFO, ČR, OK, UP a ČD. 

S ohledem na rozsáhlost map předseda projedná s Bc. Horňákovou a ve spolupráci s 

MmOl či na náklady KMČ zajistí přehlednější velkoformátový tisk. 

b) Předseda KMČ po dohodě s patronem KMČ - náměstkem primátora JUDr. Majorem, 

dohodl s pí Romanovskou, že setkání s jubilanty proběhne 10.5. od 15.00 v obřadní 

síni radnice. Z příspěvku KMČ ve výši 5.000,-Kč budou po dohodě předsedy s OVVI 

zakoupeny hrníčky, případně do balíčků přidána káva či čaj.  

 

V. Otevřené body - vývoj 

a) Soutěž mezi KMČ o 2,7 mil. Kč 

Předseda ve stanoveném termínu po dohodě s OSMK předložil RMO za naši komisi 

2 preferované akce naceněné TSMO: 

 oprava chodníku na ul. Vídeňská při rodinných domech v úseku od ul. Polská 

po vstup do Smetanových sadů od autobusového nádraží Tržnice - PD 

zpracována 

 předlažba tř. 17. listopadu od DDM k rozáriu - PD i realizace se stihnou letos 

Předlažba ul. Dobrovského v úseku od kruhového objezdu po ul. Hanáckého pluku 

bude navržena nejdříve příští rok. Žádáme OSMK o zpracování PD (nachází se v 

MPR). 

 

b) Oprava ul. Křivá 

Předseda získal informaci, že v letošním roce z prostředků OSMK bude částečně 

nejhorší část komunikace vyfrézována a opravena, a to jen ve velmi omezeném 

rozsahu. Bc. Horňáková prověřila na OKR možnost financovat z prostředků KMČ 

investiční studii komplexní opravy ul. Křivá. Vyjádření Ing. Luňáčka však nedává 

smysl, a proto náš dotaz trvá. 
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c) Přechody pro chodce 

OKR sdělil, že dle rozhodnutí RMO se ani jeden ze 2 ke zrušení navržených 

přechodů v areálu naší komise rušit nebude. 

 

d) Kozí ulička 

Předseda oslovil Ing. Tomančíka z OSMK, který sdělil, že 6. 4. proběhne na OSMK 

jednání s vlastníky budovy, na které je instalována mříž mezi Dolním nám. a ul. 

Kozí. SmOl požaduje, aby brána byla zamykána pouze na noc od 22 h do 6 h a přes 

den byla ulice zcela průchozí. Obdobně je řešena pasáž z Horního nám. na tř. 

Svobody a průchod domem z Horního nám. do ulice Uhelné. KMČ navrhuje, aby 

odemykání a zamykání brány zajišťoval tentýž subjekt, který je řeší ve vztahu k 

průchodům do Bezručových sadů (zřejmě TSMO). 

 

e) Zpětná vazba OMAJ 

OMAJ sdělilo, že: 

 ZMO nevyhovělo žádosti spol. MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. o 

prodej 463m
2
 - parkoviště před Teplotechnou - v souladu s naším 

stanoviskem 

 ZMO nevyhovělo žádosti spol. ČEZ Distribuce, a.s. o prodej celkem 13 

pozemků na různých místech v Olomouci 

 ZMO vyhovělo žádosti spol. ČEZ Distribuce, a.s. o prodej pozemku parc.č. 

st. 1663 v KÚ Olomouc-město - v souladu s naším stanoviskem 

 ZMO vyhovělo žádosti spol. ČEPRO, a.s. o prodej části pozemku při ul. 

Krapkova a nevyhovělo žádosti o směnu v téže věci 

 

f) Chodník mezi hotelem Trinity a zadním vchodem do MDO 

Předseda se zúčastnil výrobního výboru, kde OSMK sdělilo, že rekonstrukce 

proběhne v průběhu května, a současně zde vyvstala nutnost dořešit některé otázky - 

dočasná změna dopravního značení  během výkopových prací. 

 

g) Oprava výhybky na ul. 8. května 

OSMK sdělilo, že akce proběhne od 7. 4. do 18. 5. 2017. 

 

VI. Otevřené body - bez vývoje 

a) Průchody/schody z Bezručových sadů 

Dr. Slezáková sdělila, že za vlhnutí průchodu při kostelu sv. Michala patrně může 

kanalizace vily Primavesi. Její vlastníci pořídili kamerový průzkum kanalizace a 

tento předali na stavební odbor, který jej posoudí. 

Předseda na OI prověří možnosti opravy schodů při ulici Hrnčířská a schodů při ul. 

Křížkovského. 

 

b) Vánoční trhy 

Předseda po finalizaci dokumentu k VT s Ing. arch. Helcelem tento předá náměstku 

Urbáškovi, OKR, Ing. Fazekašovi a Mgr. Kauerové, aby v rámci svých kompetencí 

při projednání VT 2017 s provozovatelem tyto pokud možno v plné míře zapracovali 

s cílem pozvednout úroveň VT. 

 

VII. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 63 Rozhodnutí, 3 Dohody o povolení zvláštního 

užívání zeleně, 11 Vyjádření OKR k povolení uzavírky, 1 Oznámení o zahájení 

správního řízení a 1 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou, jež komise bere na vědomí. 
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b) Rekonstrukce třídy 1. máje 

KMČ nedlouho před jednáním obdržela informace o tom, že dlouho plánovaná 

rekonstrukce započne již 7. 4. a bude trvat nejspíše až do 7. 11. 2017. Současně 

KMČ obdržela mapy oblasti dotčené rekonstrukcí s vyznačením zásobovacích míst, 

přechodného dopravního značení, aj.  

KMČ velmi důrazně vyjadřuje své zklamání z toho, že její zástupci nebyli 

přizváni na výrobní výbory takto významné a dlouho plánované akce, což je v 

jednoznačném rozporu s dříve deklarovanou snahou MmOl zapojit KMČ do 

procesu přípravy významných investičních akcí. Předseda i celá komise tak 

informace o rekonstrukci získala dříve z médií a od občanů než od MmOl. 

Obtížně se jí potom zodpovídají dotazy spoluobčanů. 
Na jednání komise se dostavil pan Kočí, který bydlí v ul. Pekařská, a stěžoval si na 

skutečnost, že po celou dobu rekonstrukce nejspíš vůbec nebude MHD obsluhován 

úsek od Náměstí Republiky po náměstí Národních hrdinů. S ohledem na výše 

uvedenou skutečnost mu však naše komise nebyla schopna poskytnout relevantní 

odpovědi na jeho otázky. Komisi nezbývá než se ztotožnit s názory občanů žijících v 

lokalitě dotčené rekonstrukcí, že celá akce s nimi nebyla dostatečně předem 

konzultována.  

Rovněž KMČ rozumí tomu, že občané s omezenou schopností pohybu mohou více 

než půlroční absenci MHD v místě svého bydliště vnímat jako významný problém. Z 

dostupných informačních zdrojů nám však není známo, zda výluka MHD potrvá 

pouze po dobu souběhu této akce s opravou výhybky na ul. 8. května, nebo skutečně 

toto omezení vydrží po celou dobu rekonstrukce třídy 1. máje. Komise apeluje na 

příslušné odbory MmOl, aby přeci jen bylo svoláno jednání s cílem nalézt 

alespoň nějakou cestu, jak dotčenou lokalitu MHD obsloužit. 

Předseda ověří na OSMK, kdy a v jakém rozsahu dojde k předlažbě vozovky 

mezi kolejemi na ul. Denisova - Pekařská. 

 

c) Rekonstrukce povrchu v ul. Švédská 

Probíhá zpracování aktualizace PD na rekonstrukci (sjednocení povrchu v ulici) a 

současnou opravu inženýrských sítí. OSMK však dosud nesdělilo konkrétní termín. 

 

d) Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Legionářská (směr Lazce) 

Pí Svetková se zúčastnila výrobního výboru. V rámci rekonstrukce má proběhnout i 

předlažba chodníku, ale nepočítá se s jeho zúžením a vytvořením zeleného pásu, 

které naše komise snad již 10 let navrhuje. Všechen mobiliář bude pořízen nový a 

akce proběhne nejdříve v r. 2018. KMČ apeluje na to, aby  

 byla použita dlažba 40x40cm,  

 bylo vytvořeno minimálně 1 stání pro zásobování a IZS,  

 lavičky byly umístěny rovnoběžně s ul. Legionářskou, nikoli kolmo, jak 

je navrhováno, a  

 především byl současný chodník zúžen a byl vytvořen středový pruh 

zeleně či alespoň širší pás zeleně před domy. 

 

VIII. Komisí odsouhlasené požadavky 

viz body IV. a), b), V. a), b), VII. b), d). 

 

IX. Různé, diskuze 

 

a) KMČ od TSMO obdržela plán prací na měsíc duben 2017 a plán sběrových sobot, ze 

kterého plyne, že obě v areálu naší komise mají proběhnout již na jaře. Toto 
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považujeme za akceptovatelné, když na podzim jsou plánovány sběrové soboty v 

komisích, které areál té naší obklopují. 

b) KMČ žádá OŽP, aby co nejdříve byly v areálu naší komise umístěny nádoby na 

tříděný odpad - kov a tuky (např. ulice Bezručova, okolí budovy tržnice či "u 

letadla"). 

 

X. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.20 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 výjimečně 

v úterý 2. 5. 2017 od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.  

 

 

V Olomouci dne 3. dubna 2017 

  

 

 

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


