
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC - STŘED 

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

Přítomni:  Alt, Černohouz, Dostál, Helcel, Kosatík, Kozík, Nastoupilová, Runták, Svetková, 

Svoboda, Vanečková, Venkrbec 

Omluveni:  Koráb 

Hosté:   Otevřel (MPO), Kolářová (náměstkyně primátora), Kalousková (veřejnost) 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 3.6.2019 od 16:30 hodin v suterénu budovy magistrátu 

na ulici Hynaisova 10. Předsedkyně přivítala všechny přítomné, představila paní náměstkyni  

primátora Kolářovou a novou členku komise paní Svetkovou. Následně zahájila jednání.  

 

2. SPOKOJENÁ OLOMOUC – PRACOVNÍ SKUPINA K DOPRAVĚ 

Na květnovém jednání komise byla vytvořena pracovní skupina řešící problematiku dopravy 

na základě semináře Spokojená Olomouc. Členové této skupiny p. Černohouz a p. Kosatík se sešli, aby 

probrali, co občany naší městské části nejvíce trápí ve vztahu k parkování, a také aby navrhli možná 

řešení. Jsou ulice, které jsou pro parkování v centru „populárnější“, bývá tam přetlak. Zde by se mohl 

zvýšit poplatek za parkování, aby se ulicím ulevilo. V situacích, kdy jsou hokejová a fotbalová utkání 

by se dal využít plánovaný parkovací dům u letadla (pokud dojde k jeho realizaci), kde by se mohl dát 

vjezd zadarmo na základě prokázání se vstupenkou na zápas. Měla by se vytvořit strategie, která by 

určovala, jak se změní opatření na ulicích v případě konání sportovních, kulturních a jiných akcí.  

Dále je zajímavá myšlenka třídenních, pětidenních a vícedenních jízdenek na MHD. Modernizace 

tramvají, kdy by se ve voze dalo platit kartou, na čip, apod.  

Také by bylo vhodné řešit problém tvoření kolon na tř. Svobody.  

 

3. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KMČ - VÝPŮJČKA POZEMKU NA TŘ. SPOJENCŮ 

Předmětná část pozemku se nachází při ulici tř. Spojenců. Žadatel Česká pošta žádá o možnost 

bezplatného umístění poštovní odkládací schránky o rozměrech 0,8 m x 0,4 m za účelem uložení 

zásilek pro poštovní doručovatele z důvodu volného přístupu a bezproblémové obslužnosti a 

zásobování.  

Vyjádření komise: 

Komise nesouhlasí a doporučuje posun schránky na nové umístění – viz nákres. 

 

 

 

 



4. SETKÁNÍ S JUBILANTY 

Předsedkyně Vanečková a pí. Nastoupilová se 14.5.2019 zúčastnily setkání s jubilanty naší městské 

části v reprezentativních prostorách obřadní síně na olomoucké radnici. Je nutné rozvést zbylé 

balíčky jubilantům, kteří se nedostavili. Rozpis, kdo a kam balíčky doručí bude zaslán jednotlivých 

členům komise emailem. Balíčky jsou v kanceláři náměstkyně Kolářové, pro jejich vyzvednutí 

kontaktujte pí. Nastoupilovou (tel: 585 513 444). 

 

5. OPRAVY Z ROZPOČTU 

Na opravu ulice tř. 17. listopadu využijeme 300 000,- Kč z rozpočtu určeného na opravy chodníků a 

140 000,- Kč z rozpočtu KMČ. 

Hlasování komise: PRO:   13 

   PROTI:   - 

   ZDRŽELI SE: - 

Komise souhlasí s tímto využitím finančních prostředků. 

 

6. ESTETIZACE 

Některé komise již mají estetizaci schválenou. Pí. Horňáková poslala informaci, že zatím se vše 

zhodnocuje dle financí. Vše je v jednání, odbor majetkoprávní požádal odbor památkové péče o 

vyjádření. Zatím jsme se neposunuli nikam.  

 

7. PODNĚT OD VEŘEJNOSTI – ULICE VÍDEŇSKÁ 

Na dubnovém jednání komise jsme žádali město, aby vyřešilo podnět od občanů z ulice Vídeňská. 

Komise obdržela stížnost, že se tam minulý rok opravoval chodník a od té doby je travnatá plocha 

neupravená, rozbitá, rozježděná, nikdo ji neuvedl do původního stavu.  

Nyní by již vše mělo být v pořádku. 

 

8. PODNĚT OD VEŘEJNOSTI – ULICE KAČENÍ 

Na naši komisi se obrátil občan žijící v ulici Kačení. Stěžoval si na opakovanou tvorbu černé skládky 

v této ulici a žádal o řešení této situace.  

Technické služby města Olomouce skládku ihned odstranily a přislíbily častější monitoring této 

lokality. 

Městská policie zjistila osobu, která zde odpadky odložila a přestupek byl řešen v souladu s platnou 

legislativou. Řeší také možnost umístění kamerového systému v ulici. 

 

 



9. DISKUZE S VEŘEJNOSTÍ – PÍ. KALOUSKOVÁ 

Pí. Kalousková se přišla zeptat, co je nového v řešení bezdomovectví. 

Předsedkyně Vanečková je také členkou komise, která se zabývá tímto problémem. Vše je stále 

v řešení, ale bohužel je to na dlouhou dobu. Vše je ve stejném stavu.  

Již po několikáté komise doporučila pí. Kalouskové, aby se obrátila na Charitu. Charita by se mohla 

domluvit s restauracemi, aby tam vozily obědová meníčka, která zbydou a rozdali je bezdomovcům.  

 

10. REKONSTRUKCE OBJEKTU TRŽNICE 

Rekonstrukce je v řešení, čeká se na stavební povolení. 

Vlastníkem je pan Široký. Rekonstrukci bude mít na starosti arch. Hájek, který je jedním z nejlepších 

architektů. Rekonstrukce se týká stávající historické budovy a proto bude velmi citlivá a bude 

dodržovat historický ráz budovy. Budova bude pravděpodobně fungovat jako gastroprovoz. Otevření 

je plánováno do 2 let. Představa je taková, že kuchyň a jiné technické prostory budou v suterénu.  

 

11. REKONSTRUKCE ULICE 8. KVĚTNA 

Projekt má stavební povolení již delší dobu, takže stavba se může zahájit kdykoliv. Zatím se ale nic 

neděje. Projekt je ve stejném stylu jako rekonstrukce ulice 1. máje, takže chodníky nebudou v jedné 

úrovni, budou zálivy pro parkující auta, atd. V regulačním plánu je kousek pěší zóny před kostelem 

sv. Mořice. Budou nové trolejové sloupy, jelikož majitelé domů nesouhlasili s jejich umístěním 

na domech. Předpokládaný začátek realizace projektu je 1. března 2020.  

 

Zapsala: Nastoupilová      Schválila: předsedkyně Vanečková 

 




