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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.17 OLOMOUC-STŘED 
 

Zápis č. 11/2018 z jednání dne 5. listopadu 2018 

 

 
I. Prezence 

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

Záleská 

Omluveni: Majerová Zahradníková, Marková, Nepejchal, Vysoudil 

Hosté: zástupce MPO – Otevřel, zástupce PČR – pprap. Hušák 

 

II. Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 5. 11. 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 - 8    proti - 0  zdržel se - 0 

 

IV. Organizační záležitosti 

 

a) Předseda seznámil členy komise s tím, že se v aktuálním složení schází KMČ 

naposledy. Všem poděkoval za jejich práci v komisi a aktivnějším členům i za spolupráci 

při pořádání jednotlivých akcí komise, za účast na nich a za pomoc při zařizování některých 

záležitostí. RMO nové komise najmenuje v nejbližší době a komise v novém složení by se 

měla sejít v naplánovaném termínu. 

b) Komise žádá OVVI o výrobu a odbor informatiky o následný tisk aktualizované podoby 

mapy majetkových vztahů (v areálu naší komise došlo k významným nákupům ze strany 

města – sportovní areály; současně je třeba přesunout nedávno prodaný pozemek na ulici 

Dobrovského do KMČ Lazce – patří k vojenskému areálu). 

c) Vývěska komise na náměstí Národních hrdinů je opravena, ale stále nebyla dodána tyčka, 

která fixuje víko v otevřené poloze. Prosíme OVVI o její zajištění. 

 

V. Otevřené body – vývoj 

 

a) Zpětná vazba z OMAJ 

Komise z OMAJ obdržela informaci o tom, že RMO v souladu s doporučením naší komise 

schválila pronájem části pozemku poblíž areálu letního kina REZIDENCI PODKOVA, a.s.. 

 

b) Uzavírání veřejných prostor – Kozí 
V mezidobí se na OŽP a na naši komisi obrátilo opakovaně několik obyvatel ulice Kozí se 

stížnostmi na její znečištění, nedostatečný úklid a poškozování majetku jejích obyvatel. Byla 

zaslána i fotodokumentace. OSMK svolalo po tříměsíční zkušební době na 17. 10. 2018 

jednání zástupců MmOl, TSMO a obyvatel ulice. Dohoda pro budoucí období je taková, 

že obyvatelé zajistí zamykání brány v dolní části ulice v době mezi 18.00 a 9.00. 

Obyvatelé ulice se paralelně pokusí iniciovat změnu regulačního plánu MPR. Ing. arch. 

Helcel z pověření komise probere koncepčně otázku uliček v centru města 

s náměstkem Pelikánem. 

 

c) Vánoční trhy 

Na Dolním náměstí bylo již počátkem listopadu postaveno a zprovozněno kluziště. 
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Záležitost kluziště jsme projednávali opakovaně a v posledku navrhli jeho přesunutí na dnes 

již volnou rozsáhlou a rovnou plochu tržnice. Současně by zde mohly vzniknout stánky a 

trhy by se mohly rozšířit i do ulice Kateřinská až k mostu do Šantovky. Z OVVI nás nikdo 

neinformoval o prověření námi navržené možnosti. 

Ing. arch. Helcel informoval o tom, že na stavbu kluziště nebylo stejně jako v minulých 

letech vydáno stavební povolení. Je-li to pravdou, doporučujeme MmOl prověřit 

možnost z důvodu porušení zákona ze strany provozovatele odstoupit od smlouvy 

s ním. 

pro - 8    proti - 0  zdržel se - 0 

 

d) Čechovy sady osvětlení 

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

stejně jako na přilehlém dětském hřišti chybí osvětlení. OŽP sdělilo, že projedná s VFO. 

S ohledem na dlouhodobé průtahy v této věci Mgr. Záleská zkusí věc zaurgovat. 

 

e) Zakoupení senzorů k měření hluku 
Návrh naší komise, aby byly osloveny odbory MmOl, zda některý není ochoten 

s příspěvkem naší komise pořídit do majetku senzory měřící online hluk, OVVI odborům 

postoupilo a žádný z nich zájem nemá. Možnost orientačního měření hluku ve vybraných 

lokalitách centru města se tak jeví býti nerealizovatelnou. Předseda se pokusí věc 

osobně projednat s vedoucím odboru ochrany. 

 

f) Průchod Uhelná – Pavelčákova 

Již dříve možnosti umístění kamery hodnotila MPO. Naše komise navrhuje, aby byla lépe 

osvětlena lokalita mezi Masnými krámy a vstupem do průchodu. Teprve potom může být 

instalace kamery prospěšná. 

 

g) Č.j. SMOL/236891/2018/OMAJ/MR/Ind 

Na naši komisi se obrátil OMAJ s žádostí o stanovisko k záměru pronajmout pozemek parc. 

č. 90/32 o výměře 24 m
2
 při ulici Dobrovské společnosti Dobrovského 910 za účelem 

vybudování parkovacího stání pro zásobování domu, který společnost vlastní.  Komise 

s ohledem na fakt, že z žádosti spíše plyne to, že by mělo jít o soukromé parkovací stání 

na úkor zeleně, s žádostí nesouhlasí. Na ulici Komenského se nachází parkovací stání pro 

zásobování na 15 minut. 

pro - 9    proti - 0  zdržel se – 0 

 

VI. Otevřené body - bez vývoje 

 

a) Pohledová studie Šantovka TOWER 

Předseda oslovil prof. Voženílka s dotazem, zda by nám byl ochoten postoupit výstupy své 

studie stran Šantovka Tower k seznámení se s nimi. Prof. Voženílek sdělil, že je třeba se 

obrátit na objednatele studie. Předseda zjistí od prof. Voženílka, kdo jím je, a osloví jej. 

 

VII. Nové záležitosti 

 

a) Došlá pošta 

V mezidobí došlo na KMČ celkem 20 Rozhodnutí a 3 Vyjádření OKR, jež komise bere na 

vědomí. 

 

b) Oprava klapaček 

Prosíme OSMK o reklamaci dlažby na ulici Legionářská před sídlem DPMO, kde po 

nedávné rekonstrukci jsou četné „klapačky“. 
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c) Rekonstrukce křižovatky Havlíčkova x Wolkerova x Krapkova  

Proběhlo jednání k projektové dokumentaci nadepsané investiční akce a nám byl zaslán 

zápis z něj. Na ulicích Krapkova i Havlíčkova vznikne středový ostrůvek a v ulici Krapkova 

budou jasně rozděleny pruhy pro odbočení. 

 

VIII. Různé, diskuze 

 

a) Na základě nedávných událostí na provizorní lávce přes Moravu a v okolí staveniště 

vůbec upozorňujeme cyklisty, aby respektovali dopravní značení. 

 

IX. Úkoly 

 

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

s příslušným náměstkem či vedoucím OI. 

b) Předseda na SNO zjistí podrobnosti o rozsahu jednotlivých variant opatření vybraných 

městských budov antigraffiti nátěrem - v průchodech ulicemi Barvířská a Divadelní jimi 

naceněných. 

c) Předseda na stavebním odboru zjistí, jaká je vazba mezi zkolaudovanou formou užívání a 

možnou provozní dobou podniku. 

d) Předseda si dohodne jednání s Bc. Hálou a OVVI ve věci budoucnosti areálu mezi Billou, 

plaveckým a zimním stadionem. 

e) Předseda se pokusí kontaktovat majitele nemovitostí nad průchodem mezi Uhelnou a 

Pavelčákovou a vedle něj a oslovit je ve věci zušlechtění průchodu (graffiti a úklid 

nepořádku). 

f) Předseda navrhne úpravy směřující k vyjasnění dohod s provozovateli předzahrádek, 

seznámí s nimi komisi a po projednání s ní zašle na OSMK. 

g) Předseda zajistí po dohodě s Ing. Hacsikem zavěšení velkoformátové mapy KMČ v jednací 

místnosti. 

 

X. Komisí odsouhlasené požadavky 

viz bod IV. b) a c), bod V. b) až e) a g), VII. b), celý bod IX. 

 

XI. Ukončení 

Předseda ukončil jednání v 18.20 hod. Příští jednání se bude konat v zasedací místnosti č. 0.02 

v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova č. or. 10, a to v tradičním termínu 

3. 12. 2018 od 16.30 hod. Jednání je veřejné a veřejnost je na ně srdečně zvána.  

 

V Olomouci dne 5. listopadu 2018 

  

 

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


