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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.17 OLOMOUC-STŘED 
 

Zápis č. 12/2017 z jednání dne 11. prosince 2017 

 

 
I. Prezence 

Přítomni: Černohouz, Helcel, Chlupová, Kozík, Kutra, Marková, Nepejchal, Svetková, 

Vanečková  

Omluveni:  Majerová Zahradníková, Vanžurová, Vysoudil, Záleská  

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 11. 12. 2017 od 16.30 hod. výjimečně jako 

výjezdní v salonku restaurace Caesar. Předseda přivítal přítomné 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) Od konce listopadu jsou komisi již zasílána vyjádření OKR k povolení uzavírky 

s grafickou přílohou, ze které je patrné, jak uzavírka vypadá v praxi. 

b) KMČ obdržela informaci, že ZMO bude v prosinci hlasovat o úpravách v odměňování 

členů komisí. Částka pro člena za účast na jednání by měla být 800 Kč a lehce by se 

měla zvednou i měsíční odměna pro předsedu komise. Nebude však již možné 

vyplácet z nevyčerpaných prostředků odměny za aktivitu. KMČ s tímto nesouhlasí a 

žádá MmOl, aby nalezl cestu, jak tuto dobrou a motivační praxi zachovat.  
c) Vbrzku by měla být předložena změna jednacího řádu KMČ a jejich statutu, a to 

nejprve k připomínkování komisím a následně ke schválení orgánům města. 

Souhlasíme s úpravou v tom smyslu, aby pro přijetí usnesení stačila většina hlasů 

přítomných členů a aby případně bylo sníženo kvórum pro usnášeníschopnost 

jednání. 
d) Předseda se nakonec s OVVI domluvil na příspěvku z peněz komisi vyhrazených na 

opravu komunikace v ulici Křivá. V příštím roce se pokusíme ale již realizovat 

antigraffiti nátěr některého z městských domů přes SNO či uhradit náklady 

orientačního měření hluku v ulici Riegrova. 

e) V roce 2018 se naše komise sejde 8.1., 5.2., 5.3., 9.4., 14.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10. 

a 5.11. na tradičním místě a 3.12. na jednání výjezdním. O případných změnách 

budeme včas informovat na webu. 

 

V. Otevřené body - vývoj 

 

a) Rekonstrukce 1.máje 

Rekonstrukce je hotova, na ploše před hotelem Palác je umístěn pamětní model 

Hradské brány a naše komise věří, že bude po měsících omezení ulice léta dobře 

sloužit. 

 

b) Předzahrádky 

Předseda na MmOl (u pana Nezhyby) ověřil, že MPO hlásila MmOl za rok 2017 

porušení provozní doby předzahrádek v celkem 36 případech. Porušení se týkalo 12 

provozoven přičemž některé porušily dohodu s městem až sedmkrát. RMO však 
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rozhodla o uplatnění sankce 20 tisíc Kč na podkladu dohody s městem vůči každému 

provozovateli pouze jednou.  

Komise nemá text dohody k dispozici, a neví tedy, zda z ní taková možnost 

plyne, ale apeluje na to, aby se sankce ukládaly opakovaně a, neumožňuje-li to 

dohoda, aby tato byla pro rok 2018 v tomto smyslu upravena. 

Dále pan Nezhyba sdělil, že všichni provozovatelé předzahrádky budou dohodu, 

z níž sankce plynou, muset podepsat i v roce 2018 a že vůči všem jsou podmínky 

nastaveny co do výše pokuty i provozní doby stejně. 

Dále nám bylo sděleno, že paušální prodloužení provozní doby předzahrádek 

v rozporu s naším doporučením povolila RMO. 

 

c) Měření hluku Riegrova ulice 

Předseda oslovil KHS s žádostí o nacenění možnosti umístit v ulici Riegrova zařízení 

dlouhodobě monitorující hluk. KHS sdělila, že měření i pro ni zajišťují externí firmy, 

a dále zaslala KMČ popis činností, které vykonává. Předseda KHS požádal o 

kontakt na tyto společnosti a pokusí se od některé z nich opatřit orientační 

cenovou nabídku. 

 

d) Vánoční trhy 

Předseda již dříve předal zástupcům MmOl a RMO dokument k Vánočním trhům 

vytvořený a upravený ing. arch. Helclem, aby v rámci svých kompetencí naše 

připomínky v budoucnosti zohlednili s cílem pozvednout úroveň VT. 

Komise je velice zklamána, že její zástupci i přes dlouhodobý náš zájem o tuto 

problematiku nebyli přizváni k jednání s provozovatelem Vánočních trhů. Není 

nám tak tedy mimo jiné ani známo, zda a s jakým výsledkem město prověřovalo 

možnosti jiného umístění kluziště. Prosíme MmOl o informaci v tomto smyslu. 

Na jednání byla diskutována opětovně problematika VT. Ing. arch. Helcel předložil 

fotodokumentaci, která dosvědčuje opětovné porušení rozhodnutí provozovateli VT 

– pojíždění zakázaných ploch těžkou technikou, nepoužití podkladu pod stojky, na 

kterých se nachází kluziště, apod. Současně předložil materiál týkající se kluziště, 

stanovisko Ministerstva kultury a rozhodnutí MmOl. 

Komise následně podrobně diskutovala aspekty související s umístěním kluziště na 

Dolním náměstí a na jiném místě. 

Komise doporučuje přemístění kluziště v příštích letech do jiné lokality, ideálně 

na tržnici, čímž by došlo k prodloužení areálu VT z Horního nám. přes Dolní 

nám., ulici Kateřinskou až k mostu do Šantovky. Bylo by i více místa k umístění 

stánků, které by nemusely být tak nahusto. To by umožnilo rozprostření 

návštěvníků na větší plochu a oživilo centrum města (podrobněji v příloze 

zápisu). 

pro - 9    proti - 0   zdržel se - 0 

 

e) Lampa v ulici Denisova 

Ing. arch Helcel oslovil TSMO s žádostí o instalaci svítidel s teplejším světlem, která 

budou lépe odpovídat lokalitě i charakteru lampy. 

 

f) Čechovy sady osvětlení 

Občané hojně využívají nedávno vybudované work-out hřiště v Čechových sadech. 

Časnější stmívání však ukázalo, že jak na něm, tak na přilehlém dětském hřišti chybí 

osvětlení. Předseda oslovil VFO a OI. Podnět byl předán OŽP. 

 

VI. Otevřené body - bez vývoje 

 

a) Stížnost občanů 

Občané si stěžují na vyšší výskyt nevhodného chování výrostků v okolí dětského 
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hřiště ZŠ Spojenců a obávají se zvýšení kriminality v tomto místě. Prosíme o 

vyjádření MPO a v návaznosti na ně případně podpoříme dočasnou instalaci 

mobilní kamery v této lokalitě. 
 

VII. Nové záležitosti 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 32 Rozhodnutí, 2 Vyjádření OKR k povolení 

uzavírky a 2 Oznámení veřejnou vyhláškou, jež komise bere na vědomí. 

 

b) Motto města 

Komise byla oslovena náměstkem Jakubcem s žádostí o vyjádření se k šesti návrhům 

motta města. Ač nás žádné vysloveně neoslovilo, doporučili jsme motta v tomto 

pořadí: 

1. Olomouc - Genius loci 

2. Olomouc – dáma, co umí žít 

3. Olomouc – plná památek je jenom začátek 

 

c) Č.j. SMOL/233124/2017/OMAJ/MR/Ind 

Na naši komisi se obrátil majetkoprávní odbor se žádostí o stanovisko k prodeji, 

případně pachtu části pozemku parc. č. 418 v k.ú. Nová Ulice o výměře 35 m
2
 

při ulici Krapkova, který je již dnes oplocen a užíván jako zahrada, za účelem dalšího 

užívání jako zahrady při domě Krapkova 128/9.  

KMČ odkládá své stanovisko na další jednání a prosí OMAJ o zaslání vyjádření 

OKR, protože se jedná o pozemek v parku poblíž cyklostezky. Současně 

prosíme o předložení fotodokumentace. Členové komise se zajdou individuálně 

podívat na místo samé v mezidobí.  

 

d) Č.j. SMOL/243761/2017/OMAJ/MR/Vys 

Na naši komisi se obrátil majetkoprávní odbor se žádostí o stanovisko ke dvěma 

žádostem. DPMO žádá o další prodloužení pronájmu souboru pozemků mezi ulicemi 

Dobrovského a Sokolská v areálu DPMO.  O prodej části jednoho z pozemků o 

výměře 150 m
2
 si opakovaně žádá Ing. Horníková za účelem vytvoření zázemí svého 

domu Sokolská – k soukromé rekreaci s tím, že je ochotna pozemek na maximálně 

10 let po prodeji nadále pronajímat DPMO. 

Komise doporučuje další pronájem pozemku DPMO s tím, že případný prodej 

částí areálu soukromým osobám musí být řešen koncepčně po vymístění DPMO 

z tohoto areálu. Odkazujeme i na naše vyjádření před několika lety.  

pro - 9    proti - 0  zdržel se – 0 

 

e) Stížnost občanů – Domovina 

Na předsedu se obrátili občasné z ulice Domovina s návrhem na řešení jejich 

problému s parkováním. Komunikace v jejich ulici je sice opatřena zákazem vjezdu 

mimo dopravní obsluhy, ale je příliš úzká na to, aby v ní mohla auta stát na vozovce. 

Jsou tedy pokutování MPO. Občané požadují i s ohledem na charakter lokality a 

zjednosměrnění návazné části ulice o její zjednosměrnění i v této části. Pak zde bude 

možné v ulici legálně parkovat. 

Předseda se s obyvateli sešel na místě samém, seznámil se záležitostí v mezidobí 

členy komise a po jejich vyjádření předal podnět na OKR panu Holému. 

 

f) Stížnost občanů - Uhelná 

Předseda obdržel stížnost na noční hluk v ulici Uhelná od obyvatel jednoho 

z tamějších domů. Bylo jim předáno vyjádření KHS a předchozí zápisy z jednání 

naší komise. Proběhne jednání o podrobnostech. 
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VIII. Úkoly 

a) Předseda zajistí přehlednější velkoformátový tisk map areálu KMČ (pan Maleňák). 

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

Křížkovského s náměstkem Žáčkem či vedoucím OI. 

c) 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. 

d) Předseda se dotáže Ing. Fazekaše, 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. 

e) Předseda na SNO zjistí podrobnosti o rozsahu jednotlivých variant opatření 

vybraných městských budov antigraffiti nátěrem - v průchodech ulicemi Barvířská a 

Divadelní jimi naceněných. 

f) Předseda vyžádá na OI projektovou dokumentaci plánované (snad už i 

zprojektované) rekonstrukce zastávky BUS na Legionářské ulici (směr Lazce). KMČ 

preferuje řešit komplexně minimálně celý prostor před domem včetně chodníků, 

ideálně celou tř. Svobody.  

g) Do 15. března 2018 musíme podat na předepsaném formuláři požadavky na akce 

v rámci „soutěže KMČ o 2,7 mil. Kč“, realizace z 300 tis. Kč vyhrazených naší 

komisi na opravy komunikací a také případně ze 150 tis. Kč (provozních prostředků 

komise). Konečný výběr akcí naceněných TSMO musí komise provést do konce 

května 2018. 

h) Předseda pana Nezhybu požádá o text dohody mezi městem a provozovatelem 

předzahrádky. 

 

IX. Různé, diskuze 

a) Žádáme, aby v zimě byly udržovány chodníky po obou stranách třídy 

17.listopadu v celé délce. Jde o významnou komunikaci v centru města. 

b) KMČ obdržela informaci o tom, že by v Olomouci měl příští rok proběhnout na 

Horním náměstí první Olomoucký masopust s průvodem masek, představením 

zabíjačky, dalších tradic, ochutnávkou pálenek apod. Byli jsme přizvání k účasti na 

akci. Prosíme OVVI o podrobnější informace k této akci. 

 

X. Komisí odsouhlasené požadavky 

viz body IV. b) až e), V. b) až d), f), VI. a), VII. b) až e), celé body VIII. a IX. 

 

XI. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 19.20 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 8. 1. 2018 

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

 

 

Komise městské části č. 17 přeje všem spoluobčanům 

krásné svátky a vše dobré v roce 2018. 

 
 

V Olomouci dne 11. prosince 2017 

  

 

 Zapsal a zápis schválil předseda KMČ č. 17 Mgr. Zdeněk Černohouz 


