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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č.17 

(Olomouc-střed) 
 

Zápis č. 8/2017 

z jednání dne 7. srpna 2017 

 

 

 
I. Prezence 

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

Omluveni:  Chlupová, Majerová Zahradníková, Nepejchal, Vysoudil, Záleská 

Hosté:  zástupce MPO - Otevřel  

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 7. 8. 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 - 7     proti - 0   zdržel se - 0 

 

IV. Organizační záležitosti 

a) Rozhovor předsedy komise s redaktorem Olomouckých listů proběhl a článek o naší 

komisi vyšel v aktuálním čísle. 

b) Předseda zajistí přehlednější velkoformátový tisk map areálu KMČ. 

c) Předseda informoval Bc. Horňákovou o tom, že výhledově bude třeba vyměnit v naší 

vývěsce na Dolním nám. Zadní stěnu, která je zvlhlá. Stane se tak v rámci nejbližší 

hromadné objednávky oprav vývěsek. 

d) KMČ obdržela výzvu OVVI ke sdělení jí pořádaných akcí, které předpokládaně skončí 

po 22.hodině. Naše KMČ nic takového neorganizuje. 

 

V. Otevřené body - vývoj 

 

a) Pítka 

Na Horním i Dolním náměstí probíhá instalace pítek od sochaře Theimera. Dokončení 

se předpokládá v září. 

 

b) Značení obchozích tras 

Ing. arch. Helcel nadnesl k diskuzi otázku, zda je povinné mít v případě výkopu či jiné 

stavební činnosti, která způsobí neprůchodnost chodníku, od magistrátu stanovenu 

obchozí trasu, zda je třeba ji nějakým způsobem značit a zda musí mít nějaké 

minimální standardy. Stává se totiž, že chodci jsou nuceni výkopy přeskakovat či 

obcházet po travnaté ploše i v dešti a blátě. Předseda se dotáže Ing. Fazekaše. 

 

c) třída 17. listopadu 

KMČ obdržela z OSMK informaci o plánovaných změnách názvů zastávek, z nichž se 

areálu naší komise týká přejmenování zastávky "Třída 17. listopadu" na "17. 

listopadu".  

Předseda projednal věc na OSMK, kde se dozvěděl, že pro přejmenování jsou 

logické důvody – opravdu se tak ulice oficiálně jmenuje, název není tak extrémně 

dlouhý aj. KMČ tedy s přejmenováním zastávky souhlasí. 



 - 2 - 

  pro - 7     proti - 0   zdržel se - 0 

 

KMČ upozorňuje na dlouhodobý problém s nejasnostmi ohledně správného 

psaní a skutečného pojmenování minimálně osmi olomouckých tříd (1. máje, 17. 

listopadu, Míru, Svobody, Spojenců, Svornosti, Jiřího z Poděbrad, 

Kosmonautů). Žádáme MmOl, aby v tomto smyslu vydal jednoznačnou 

metodiku a především v dotčených ulicích instaloval správné cedule s názvy 

ulic. Není totiž výjimkou, že na jedné třídě nalezneme kousek od sebe několik 

různě znějících cedulí. Žádáme Ing. Motyčkovou o nápravu. 

 

d) Č.j. SMOL/163102/2017/OMAJ/MR/Jir 

Na naši komisi se obrátil majetkoprávní odbor se žádostí o stanovisko k odkoupení 

pozemku parc. č. st. 625, jehož součástí je budova "tělocvičny Hynaisova" a 

přilehlého pozemku parc. č. 449/60 z vlastnictví UP do vlastnictví města.  

Předseda se pokusil na OMAJ získat podrobnější podklady, ze kterých by 

plynul záměr SmOl s budovou. Zatím oficiální cestou žádnou odpověď nedostal. 

Proto odkládáme své stanovisko na příští jednání. 

 pro - 7     proti - 0   zdržel se – 0 

 

e) Čerpání prostředků z rozpočtu KMČ 

 Předseda se obrátí na Ing. Štěpánkovou z OŽP ohledně úhrady prostředků za 

nákup a vysazení lip u Terezské brány a úhrady za opravu lampy v parčíku pod 

Dómem. 

 Předseda na SNO převzal alternativní nacenění oprav fasád městských domů a 

jejich opatření antigraffiti nátěrem v průchodech ulicemi Barvířská a Divadelní 

v různém rozsahu. KMČ se rozhodla některou z nich realizovat a pověřila 

předsedu zjištěním podrobností o rozsahu jednotlivých variant. Následně 

se rozhodne. 
 

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. Ing. arch. Helcel upozornil na web 

„Chodím Olomoucí“. 

Předseda probere možnosti opravy schodů při ulici Hrnčířská a schodů při ul. 

Křížkovského s náměstkem Žáčkem či vedoucím OI. 

 

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. 

 

c) Rekonstrukce zastávky BUS na ul. Legionářská (směr Lazce) 

Pí Svetková na výrobním výboru sdělila požadavky KMČ (zúžení chodníku, 

vybudování zeleného pásu, instalace laviček rovnoběžně s vozovkou). Všechny 

návrhy KMČ byly z nepochopitelných důvodů zamítnuty. 

Předseda projednal možnosti, jak ve věci postupovat s Bc. Horňákovou. Pokusí 

se ještě v této věci kontaktovat náměstka Žáčka s argumentem, že se brzy bude 

pořizovat studie celé tř. Svobody a zda by tedy nebylo vhodnější s opravou 

počkat. 
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d) Riegrova 

 V návaznosti na diskuzi o nočním hluku v ulici se KMČ rozhodla, že osloví 

KHS s žádostí o nacenění možnosti umístit v ulici zařízení dlouhodobě 

monitorující hluk. 

 Zástupce MPO přislíbil, že ve spolupráci s Mgr. Musilem zajistí pro KMČ 

statistiku na magistrát (panu Nezhybovi) hlášených rušení nočního klidu 

předzahrádkami po době sjednané v dohodě o jejich provozování mezi 

provozovatelem a SmOl. 

 

VII. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 25 Rozhodnutí, 3 Dohody o povolení zvláštního 

užívání zeleně a 5 Vyjádření OKR k povolení uzavírky, jež komise bere na vědomí. 

 

b) Č.j. SMOL/163888/2017/OMAJ/MR/Vys 

Na naši komisi se obrátil majetkoprávní odbor se žádostí o stanovisko k výpůjčce 

částí tří pozemků společnosti REZIDENCE PODKOVA, a.s., přičemž pozemky se 

nacházejí v areálu užívaném touto společností. SMOl největší z nich zakoupilo před 

lety kvůli plánované rekonstrukci Olomouckého hradu. 

S ohledem na fakt, že i zmíněný převod směrem na město byl úplatný a že se 

jedná s největší pravděpodobností o pozemky užívané v souvislosti 

s ekonomickou činností žadatele či přímo k takové činnosti, výpůjčku 

nedoporučujeme. Nechť SMOl pozemky pronajme za obvyklých podmínek. 

 pro - 8     proti - 0   zdržel se – 0 

 

c) Oprava chodníku 

Komise doporučuje opravu chodníku na ulici Havlíčkova v úseku před současně 

opravovaným pomníkem rudé armády. 

 

d) Podněty 

KMČ obdržela od svého bývalého člena Bc. Pikala dva podněty: 

 Zjistit, jaký byl osud zvláštní lampy na styku ulic Denisova, ztracená a 

Ostružnická a na základě toho případně k ní nechat umístit informativní 

tabulku. Předseda se pokusí zjistit na OMAJ. 

 Chybí navigace k Dómu na označnících před staveništěm na třídě 1. máje. 

Zmatení turisté často bloudí. Předseda osloví kontaktní osobu s žádostí o 

nápravu. 

 

VIII. Komisí odsouhlasené požadavky 

viz body IV. c), V. b), c), d), e), VI. a), c), VII. B), c), d) 

 

IX. Různé, diskuze 

a) KMČ od TSMO obdržela plán prací na měsíc srpen 2017. 

  

X. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 17.50 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 4. 9. 2017 

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

 

V Olomouci dne 7. srpna 2017 
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 Zapsal a zápis schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


