
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 17 OLOMOUC - STŘED 

Zápis č. 3/2019 z jednání dne 6. března 2019 

Přítomni:  Alt, Černohouz, Dostál, Helcel, Koráb, Kosatík, Nastoupilová, Runták, Svoboda, 

Vanečková, Venkrbec 

Omluveni:  Kozík 

Hosté:   Zástupci Městské policie Olomouc – Skalický, Musil, Otevřel, zástupce policie ČR 

Hušák, Kalousková (veřejnost), Jeništa (spolek Za krásnou Olomouc) 

 

Zahájení 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 6. 3. 2019 od 16:30 hod. v suterénu budovy magistrátu 

na ulici Hynaisova 10. Předsedkyně přivítala přítomné a zahájila jednání. 

 

Rozprava s Městskou policií Olomouc 

Na dnešní jednání komise přijal pozvání ředitel Městské policie Olomouc p. Skalický a jeho zástupce 

p. Musil. P. Skalický představil sebe a svého zástupce, stručně představil práci Městské policie 

Olomouc a poskytl informace týkající se činnosti policie na území města Olomouce, konkrétně 

kamerový systém, problematiku bezdomovectví a nelegálních činností a problematiku parkování. 

Poté vyzval komisi a přítomnou veřejnost k diskuzi. 

P. Runták se dotázal, jaké jsou možnosti, pokud nefunguje postih (např. botička) a dotyčný 

opakovaně stojí na místě bez povolení ke stání. P. Skalický reaguje na otázku tak, že každá hlídka má 

ve svém elektronickém zařízení systém, do kterého se pokuta zapisuje. Strážník na základě četnosti 

recidivy určuje výšku pokuty a pokud s výší dotyčný nesouhlasí, postupuje pokuta do správního řízení, 

kde již správní orgán sám určí výšku pokuty, nezávisle na určení strážníka. Podotýká, že ne všechna 

vozidla, která nejsou označena lístečkem, nemají zaplaceno. Pokud řidič zaplatí přes webovou 

aplikaci nebo přes SMS, nemá lísteček jako potvrzení o platbě. Strážník zjistí, jestli má zaplaceno přes 

systém v tabletu. Městská policie by ráda směřovala k tomu, aby se jim v systému automaticky 

zobrazovala vozidla, která buď nemají zaplaceno vůbec nebo jsou po časovém limitu. 

P. Černohouz se dotázal, kolik pokut se udělí v centru města a kolik na sídlištích a jestli je pro 

městskou policii jednodušší vzhledem k umístění jejich sídla pokutovat v centru než na sídlišti. Také 

se zajímal, zda existuje i jiné řešení, kde by nebyli zainteresováni tzv. pochůzkáři. P. Skalický 

odpovídá, že je velký rozdíl mezi zónou placeného parkování a sídlištěm. Vytvořit statistiku, kolik 

pokut se udělí v jednotlivých městských částech, by bylo velmi časově náročné a víceméně bez 

určitého výsledku. Na sídliště se velmi často jezdí na udání. Pokud někdo zaparkuje nakřivo, strážníci 

mohou „přivřít oči“, avšak pokud stojí auto přímo v křižovatce a brání tak ve výhledu projíždějících 

nebo parkuje na chodníku či zelených pásech, okamžitě se pokutuje. Co se týče průjezdu silnic, což je 

také problém týkající se hlavně sídlišť, tam kde je nedodržena průjezdnost, ale jednotky 

integrovaného zásahového systému zjevně projedou, strážník sám může určit, zda pokutu udělí či 

nikoliv. Vše je na úvaze strážníka, musí však být na místě určení a musí si incident zdokumentovat 

(vyfotit), aby měl důkazy a mohl se opřít o vedení organizace. Co se týče jiného řešení, Městská 

policie by chtěla do budoucna zřídit detekci, která by sama rozeznala, jestli má dotyčný zaplaceno 



nebo ne, jestli limit pro parkování již nevypršel, atd. Bohužel tato řešení jsou velmi finančně náročná 

a nejsou populární. 

Do rozpravy se vmísil p. Musil, který konstatoval, že pokud by v centru města neexistovala zóna 

placeného parkování, neměli by rezidenti šanci zaparkovat.  

P. Helcel konstatoval, že se účastnil jednání komise, která se zabývala problematikou pěší zóny 

v centru města. Toto jednání se konalo u bývalého náměstka Jakubce. Zajímalo by jej, v jaké je 

koncepce fázi, jelikož se v ní řešilo mimo jiné právě monitorování vjezdu vozidel do centra města. 

Nyní odbor dopravy a územního rozvoje spadá do kompetence náměstka Majora.  

Komise žádá o sdělení, v jaké fázi se aktuálně nacházejí řešení, která vyplývají z doporučení 

ve studiích a koncepcích (popř. jiných materiálech) zadaných magistrátem, týkajících se 

problematiky parkování v centru, pěších zón nebo zóny placeného parkování, a to v horizontu 

15 let. Jako příklad p. Černohouz uvedl Koncepci pěších zón, architektonickou koncepci tř. Svobody 

a studii náměstí Republiky a přilehlých ulic.  

Pí. Kalousková vznesla dotaz, na základě čeho se pokutují lidé bez domova. P. Skalický odpověděl, že 

Městská policie nerozlišuje, zda pokutovaná osoba je pracující či bez domova. Pokutu může uhradit 

buď na místě v hotovosti nebo složenkou. U lidí bez domova je to však komplikovanější z důvodu 

jejich neochoty/nemožnosti hrazení pokut. Tyto pokuty ve většině případů skončí ve správním řízení. 

Pí. Kalousková uvedla příklad, její známý bez domova obdržel od strážníka pokutu ve výši 3.000,- Kč 

za popíjení alkoholu na veřejném prostranství a následně 10.000,- Kč za vykonání potřeby na 

veřejnosti. Dotazovala se, proč za takovéto, dle jejího názoru, banální věci strážník udělil tak vysokou 

pokutu. P. Skalický reagoval, že strážník si zadal do systému, co je dotyčný zač a na základě četnosti 

recidivy udělil výši pokuty. Dále nabídl, že pokud by paní Kalousková chtěla řešit další konkrétní 

případy, může se dostavit na schůzku, kde si společně pohovoří.  

P. Runták sděluje, že poslední týden se řeší otázka nepořádku po víkendových akcích v centru města. 

Je zájem, aby se brzy ráno v sobotu a neděli uklízelo a nečekalo se až na pracovní den. Jednou 

z navrhovaných variant řešení je, zapojení lidí bez domova do úklidu v rámci obecně prospěšné 

činnosti. Je reálné, aby to fungovalo? Měli by zájem? Pí. Kalousková reaguje, že dle jejího názoru by 

to rozhodně nefungovalo, protože jsou to těžce nemocní lidé a tudíž pro ně není reálné, aby přišli 

střízliví a pracovali.  

Komise žádá o zintenzivnění úklidu v centru města, hlavně ulice Riegrova, Barvířská, Uhelná, apod. 

Komise žádá město Olomouc o efektivní řešení bezdomovectví. 

 

Problematika předláždění chodníku u SŽDC 

P. Helcel se zúčastnil jednání, které se týkalo problematiky předláždění chodníku u budovy Správy 

železničních a dopravních cest. Hlavním výstupem z celého jednání bylo usnesení, že betonová dlažba 

je špatná volba. SŽDC chtěla letos odkopat cca 60 cm chodníku z důvodu realizace hydroizolace 

domu. Tento výkop vykoná město, aby mělo stoprocentní záruku, že se to provede opatrně, a 

že se stávající mozaika uchová a odveze na skládku, kde se zaeviduje za účasti památkářů, kteří 

posoudí, které kameny se dají znovu použít a které se mohou zlikvidovat a kolik kamenů bude tedy 

potřeba nově doplnit. Aby se ale nebrzdilo konání prací kolem domu, dohodli se, že se provizorně 

chodník zadláždí betonovou dlažbou, maximálně do roku 2022. Mezitím se projekt dodělá a seženou 

se peníze z městského rozpočtu na dokončení mozaiky. Tato podmínka bude zakotvena ve stavebním 



povolení a v povolení odboru památkové péče. Druhým návrhem bylo, že město mohlo požadovat po 

SŽDC, aby vše uvedli do původního stavu. Od tohoto se nakonec ustoupilo z důvodu možného 

neodborného nakládání s dlažbou. Jakmile bude hotový oficiální zápis z tohoto jednání, komise se 

k problematice vrátí. 

P. Jeništa (spolek Za krásnou Olomouc) poděkoval jménem spolku za aktivitu, kterou naše komise 

vyvinula v této problematice. Zároveň informoval o chystané akci Procházka po olomouckých 

chodnících, kde se občané dozví o kvalitách a specifikách olomoucké dlažby. Komise pozvánku 

uveřejní na svém facebookovém profilu. 

 

Rozhodnutí o povolení předzahrádek  

Komise požaduje po městě efektivní řešení v rámci koncepce předzahrádek s nastavením jasných 

kritérií pro jejich povolování včetně jednoznačného postupu rozhodování. 

Doporučení k jednotlivým žádostem dá komise až po získání všech podkladů od magistrátu. 

 

Zimní údržba – žádost o spolupráci 

Odbor dopravy a územního rozvoje požádal komisi o aktualizaci operačního plánu zimní údržby pro 

rok 2019/2020. Aktualizace spočívá v označení vozovek a chodníků, které jsou dle názoru KMČ 

zařazeny do plánu nadbytečně a jejich zimní údržbu není nutné provádět a které jsou naopak vhodné 

k zařazení do plánu nad rámec již prováděné zimní údržby. 

Komise žádá o čištění všech vozovek a chodníků na území městské části Olomouc - střed. 

 

Akce Ukliďme Česko 

Na email komise se obrátila pí. Nováčková se skupinou 15 dobrovolníků s dotazem, kterou část by 

mohli v rámci akce Ukliďme Česko uklidit. O organizaci a propagaci akce se postará p. Černohouz, 

vyhradí se i nějaká částka z rozpočtu komise na občerstvení pro účastníky a zajistí se spolupráce 

s Technickými službami města Olomouce. 

6. 4. 2019 v 9:00 Ukliďme Česko – Bezručovy Sady. 

 

Problematika Vánočních trhů a kluziště 

P. Helcel a p. Koráb se účastnili jednání u náměstka Hekely ve věci problematiky Vánočních trhů a 

kluziště na Dolním náměstí. KMČ dostala za úkol dát náměstkovi podnět, který by vzal na jednání 

Rady města Olomouce. Podnět sepsal p. Helcel a náměstkovi jej předá předsedkyně komise 

pí. Vanečková. 

Text podnětu: 

„KMČ 17 dlouhodobě poukazuje na neuspokojivou úroveň Vánočních trhů Olomouc pořádaných 

společností Kulturní Olomouc o.p.s. a na problémy spojené s realizací a provozem veřejného kluziště 

na Dolním náměstí v rámci této akce. 



Doporučujeme, aby za opakované porušování koncesní smlouvy byly vůči pořadateli uplatněny 

příslušné smluvní sankce včetně případného předčasného ukončení smlouvy. 

Podrobné podklady s fotodokumentací jsme Vám předali na osobním jednání 26. února 2019. 

Prosíme o průběžné informace k řešení našeho podnětu. 

KMČ 17 Olomouc – střed“ 

 

Organizační záležitosti 

4. 11. 2019 je zasedání Zastupitelstva města Olomouce, z toho důvodu je termín jednání KMČ 

přesunut na středu 6. 11. 2019. 

4 témata k vyvěšení na facebookový profil komise: 

- Ukliďme Česko 

- Pozvánka na procházku po olomouckých chodnících 

- Podnět k Vánočním trhům (vyvěsit až po tom, co jej oficiálně obdrží náměstek) 

- Zápis z jednání se SŽDC (až bude oficiální zápis z jednání, bude vyvěšen) 

 

Doporučení komise – shrnutí: 

Komise žádá o sdělení, v jaké fázi se aktuálně nacházejí řešení, která vyplývají z doporučení ve 

studiích a koncepcích (popř. jiných materiálech) zadaných magistrátem, týkajících se problematiky 

parkování v centru, pěších zón nebo zóny placeného parkování, a to v horizontu 15 let. Jako příklad 

p. Černohouz uvedl Koncepci pěších zón, architektonickou koncepci tř. Svobody a studii náměstí 

Republiky a přilehlých ulic.  

Komise žádá o zintenzivnění úklidu v centru města, hlavně ulice Riegrova, Barvířská, Uhelná, apod. 

Komise žádá město Olomouc o efektivní řešení bezdomovectví. 

Komise požaduje po městě efektivní řešení v rámci koncepce předzahrádek s nastavením jasných 

kritérií pro jejich povolování včetně jednoznačného postupu rozhodování. 

Komise žádá o čištění všech vozovek a chodníků na území městské části Olomouc - střed. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Nastoupilová 

Schválila: Vanečková 


