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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.17 OLOMOUC-STŘED 
 

Zápis č. 2/2018 z jednání dne 5. února 2018 

 

 
I. Prezence 

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

Vanžurová 

Omluveni:  Majerová Zahradníková, Nepejchal, Vysoudil, Záleská  

Hosté: zástupce MPO – Otevřel, zástupce PČR – Souček, zástupkyně OKR - Ing. 

Růžičková a Ing. arch. Křenková, za zpracovatele územní studie - Ing. Radmila 

Fingerová 

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 5. 2. 2018 od 16.30 hod. v zasedací místnosti 

č. 0.02 v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. 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 - 9    proti - 0  zdržel se - 0 

 

IV. Organizační záležitosti 

a) Předseda se zúčastnil 31.1.2018 setkání předsedů KMČ s RMO, zástupci magistrátu a 

městských akciových společností a příspěvkových organizací. Komise na jednání byly 

informovány o některých plánovaných investičních akcích, o tom, že v roce 2018 

proběhne další kolo krátkých medailonků jednotlivých KMČ v TV Morava, které loni 

měly velký a pozitivní ohlas, a byly zde diskutovány i změny v odměňování členů 

komisí. 

b) Bc. Horňáková připravila novelizované znění statutu a jednacího řádu KMČ, které 

především řeší letité nepřesnosti a zapracovává změny v odměňování. Členové KMČ 

pošlou připomínky k dokumentům předsedovi do 11.2.2018 a ten potom zašle tyto 

spolu se svými Bc. Horňákové do 20.2.2018. 

c) KMČ předkládá plán čerpání prostředků KMČ v roce 2018 (celkem 150 tis. Kč): 

 5 tis. Kč.................příspěvek KPOZ na obsah balíčků pro jubilanty 

 10 tis. Kč...............dětský den ve Smetanových sadech (zvukař, ceny, aj.) 

 10 tis. Kč...............oprava lampy v parčíku pod Dómem (OŽP) 

 max. 50 tis. Kč…..orientační dlouhodobé měření hluku v ulici Riegrova 

 zbytek…………… fasády městských domů - oprava, přemalba, čištění (SNO) 

 zbytek……………doplatek rekonstrukce komunikací (OSMK) 

KMČ dle vývoje jednotlivých navržených akcí případně plán upraví. 

pro – 9  proti – 0  zdrželo se - 0 

d) KMČ do konce března musí předložit návrhy na opravy komunikací v její oblasti do 

„soutěže KMČ o 2,7 mil Kč“ a současně návrhy na opravy financové z jí vyhrazených 

300 tis. Kč. Komise diskutovala možnosti a navrhuje předběžně stejně jako loni 

 předlažbu chodníku na ulici Vídeňská (před vilami podél autobusového nádraží 

Tržnice – plocha) a  

 předlažbu chodníku jednoho ze dvou úseků ulice Dobrovského od kruhového 

objezdu k ulici Franklinova (od Franklinovy k Hanáckého pluku příští rok). 

Předseda na OSMK/TSMO zajistí nacenění těchto variant, věc s nimi prodiskutuje, 

připraví vše do tabulek nám zaslaných a na příštím jednání bude finálně odsouhlaseno. 
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V. Otevřené body - vývoj 

 

a) Zpětná vazba z OMAJ 

KMČ obdržela informaci z OMAJ o tom, že RMO povolila v souladu s naším 

doporučením pronájem zahrádky při Mlýnském potoku (za domy v ulici Šantova), a 

to i se zohledněním našich připomínek. 

 

VI. Otevřené body - bez vývoje 

 

a) Čechovy sady osvětlení 

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

kde však stejně jako na přilehlém dětském hřišti chybí osvětlení. Předseda oslovil 

VFO a OI. Podnět byl předán OŽP. 
 

VII. Nové záležitosti 

 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 28 Rozhodnutí, 1 Dohoda a 1 Rozhodnutí 

veřejnou vyhláškou, jež komise bere na vědomí. 

 

b) Prezentace územní studie nám. Republiky a navazujících ulic  

Ing. Radmila Fingerová na jednání komise prezentovala územní studii náměstí 

Republiky, Biskupského náměstí, ulic Mariánská, Křížkovského, Wurmova a 

Akademická. Za OKR současnou fázi studie komentovala Ing. Růžičková a Ing. 

arch. Křenková. 

Obě náměstí byla prezentována variantně – náměstí Republiky ve variantě s 21 či 9 

parkovacími stáními a se stromy na náměstí, před knihovnou a poštou, nebo bez 

nich. Biskupské náměstí ve variantě mlatové plochy s rastrem stromů, nebo ve 

variantě křížících se chodníků s kvalitním pobytovým trávníkem a zachováním 

současných hodnotných stromů. V další fázi ještě bude rozpracován mobiliář, druh 

dlažby a další drobnější prvky pro variantu, kterou RMO vybere. 

Komise diskutovala s předkladateli otázky parkování, režimu pěší zóny, 

využitelnosti náměstí pro různé akce a mnohé další. V závěru diskuze se komise 

usnesla na následujících závěrech: 

Na náměstí Republiky podporujeme z nabízených variant tu s 21 parkovacími 

stáními s tím, že v budoucnu vždy lze některá, ukáže-li se taková potřeba, 

zrušit. 

 pro - 7    proti – 2 (Helcel, Kutra) zdržel se - 0 

 

Apelujeme na RMO a MmOl, aby byla vyvinuta veškerá možná aktivita s cílem 

zajistit lepší dostupnost náměstí Republiky lidem parkujícím v parkovacím 

domě vedle Podkovy. 

Na Biskupském náměstí podporujeme variantu „kříž“. Na náměstí Republiky 

podporujeme variantu se stromy před poštou, knihovnou i na náměstí, 

případně i u Vlastivědného muzea. 

Podporujeme předloženou územní studii jako celek. 

(vše) pro - 9    proti - 0   zdržel se - 0 

 

c) Pojmenování parků pod Dómem 

Zástupce Rezidence Podkova se obrátil na komisi s návrhem, aby byl pojmenován 

park při ulici Dobrovského, který se skládá v podstatě ze dvou samostatných parčíků  

 při ulici Komenského a nábřeží Přemyslovců (pod Dómem) a  

 pod letním kinem 
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Navrhovatel nabízí, aby byl park s ohledem na dřívější pojmenování ulice 

Dobrovského pojmenován po korunním princi Rudolfovi (syn císaře Františka Josefa 

I.), a je ochoten přispět na instalaci informační tabule se směrovou šipkou k Dómu, 

která napomůže v orientaci turistům, kteří někdy obtížně hledají z parku přímou 

cestu k této významné památce. 

Komise věc diskutovala a dospěla k závěru, že s návrhem v obecné rovině 

souhlasí, protože by pojmenování parků prospělo k orientaci obyvatel i 

návštěvníků města. Považujeme za vhodné nalézt různá pojmenování pro 

každou část parku z téhož důvodu. Korunního prince však nepovažujeme za 

jednoznačně kladně hodnocenou historickou osobnost a ani jeho vztah 

k Olomouci nevnímáme jako mimořádný. Pojmenování parků tedy ponecháme 

na komisi pro pojmenování ulic či veřejné diskuzi. 

Dovolujeme si doporučit 

 pojmenování po historické osobnosti více spjaté s Olomoucí – Marie 

Terezie, František Josef I. 

 pojmenování po osobách spjatých se založením parků, 

 pojmenování historické, bylo-li nějaké. 

(vše) pro - 9    proti - 0   zdržel se - 0 

 

d) Č.j. SMOL/012806/2018/OMAJ/MR/Bel 

Na naši komisi se obrátil majetkoprávní odbor se žádostí Rádia Haná o směnu části 

městského pozemku parc. č. 99/1 v k.ú. Olomouc - město o výměře 125 m
2
 v ulici 

U Výpadu za pozemek žadatele parc. č. 1947/3 v k.ú. Holice u Olomouce v blízkosti 

ulice Hamerská. Žadatel na pozemku chce vybudovat parkovací stání pro své 

zaměstnance a zákazníky. 

KMČ nesouhlasí s budováním soukromých parkovacích míst na úkor zeleně či 

veřejných parkovacích stání v centru města. V podrobnostech odkazujeme na 

obdobné stanovisko z předchozích let. V centru města je dostatečné pokrytí 

MHD. Pokud město potřebuje pozemek v Holici či jeho část, nechť si jej 

v potřebném rozsahu odkoupí nebo pronajme. 

 pro - 7   proti - 0  zdržel se - 0 

 

e) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

Ač v průvodním mailu z OVVI je informace o tom, že v celém městě nově jsou 

zkráceny povolené akce porušující noční klid maximálně do 24.00 namísto dřívějších 

2.00, není to pravdou ve vztahu k areálu naší komise, kde naopak často není limitace 

žádná a u celkem 8 akcí je po 24 dní v roce 2018 možné rušit noční klid neomezeně 

celou noc až do rána. 

Vyhlášku považujeme za neobhajitelnou a v podstatě skandální. Neexistuje 

žádný důvod, aby muselo dojít k takové disproporci mezi středem města a 

ostatními 26 městskými částmi. Rozsah výjimky je potom zcela absurdní. 

Nepovažujeme za možné, aby opravdu ve všechny ve vyhlášce uvedené dny bylo 

opravdu nutné působit hluk celou noc bez omezení. Navíc dalších několik akcí 

(letní kino a jeden open air festival) má výjimku do 24 hodin, v čemž až takový 

problém nevidíme a i ve světle toho nechápeme, proč taková výjimka není 

udělena u těch akcí prve zmíněných. 

pro - 7   proti - 0  zdržel se - 0 

 

f) Podloubí domu Denisova 1 

Ing. arch. Helcel vznesl dotaz, proč je uzavřen průchod domem Denisova 1 (na rohu 

ulic Pekařská, Denisova a Ostružnická). Během rekonstrukce byly osazeny na 

průchodu mříže bránící chodcům v jeho použití. S ohledem na zvyklost chodců může 

hrozit nebezpečná dopravně bezpečnostní situace, protože se jedná o nepřehledné 



 - 4 - 

zúžené místo, kde nelze před tramvají uhnout na protější chodník kvůli sloupkům 

s řetězy. 

KMČ se tedy táže OMAJ, jaká je majetkoprávní povaha průchodu a zda lze na 

majiteli vyžadovat jeho opětovné zprůchodnění. 

 

VIII. Různé, diskuze 

a) KMČ obdržela pozvánku k účasti na prvním ročníku olomouckého masopustu, který 

proběhne ve dnech 9. a 10.2.2018 v centru města 

b) 10.2.2018 proběhne za podpory kolegů z KMČ Chomoutov košt domácích 

hanáckých pálenek. 

c) Předseda se jménem komise zúčastní jednání odborné komise architektury 14.2.2018 

(územní studie Sokolská a související ulice, alokace dotace na památky, umístění 

sochy anděla). 

d) KMČ obdržela z OŽP informaci o tom, že nepovolená výsadba na městských 

pozemcích může být již brzy odstraněna (primárně zeleň s negativním vlivem na 

inženýrské sítě či jiné výsadby města. 

 

IX. 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) 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. 

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

předzahrádky. 

h) Předseda vyžádání u některé z olomouckých firem orientační nabídku měření hluku 

v ulici Riegrova. 

 

X. Komisí odsouhlasené požadavky 

viz body IV. c), d), VI. a), VII. b) až f), celý bod IX. 

 

XI. 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. 3. 2018 

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

 

V Olomouci dne 5. února 2018 

  

 

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


