
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC - STŘED 

Zápis č. 04/2020 z jednání dne 1. června 2020 

Přítomni:  Alt, Černohouz, Dostál, Helcel, Koráb, Kosatík, Kozík, Krausová, Runták, Svetková, 

Svoboda,  Vanečková, Venkrbec 

Omluveni:  - 

Hosté:  Otevřel (MPO), Kadlec (MPO), Křenková (útvar hlavního architekta MMOl), Růžičková 

(útvar hlavního architekta MMOl) 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se po pauze, způsobené koronavirovými opatřeními, konalo dne 

1. 6. 2020 od 16:30 hodin v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. Předsedkyně přivítala 

všechny přítomné a předala slovo hostům: paní Křenkové, vedoucí oddělení útvaru hlavního 

architekta Magistrátu města Olomouce a paní Růžičkové, urbanistky útvaru hlavního architekta 

Magistrátu města Olomouce.  

 

2. HOSTÉ 

Hosté byli pozváni z důvodu projednání problematiky předzahrádek.  

Křenková: Téma je diskutováno od doby realizace oprav Horního náměstí. Podle architektů, kteří 

realizaci navrhovali, mají být předzahrádky jednoduché, nenápadné, bez reklam. Koncepce od té 

doby existuje, tehdy však narazila na několik problémů. Nyní je aktualizována a připravena k diskuzi 

s vedením města na příští rok. 

Růžičková: Města, vnímaná jako pozitivní vzory, jsou Vídeň, Praha, Brno, naráží také na podobné 

problémy jako my. Je nastaveno velké množství pravidel, které musí být dodrženy, 

např. předzahrádky musí být bezpečné pro osoby se speciálními potřebami (např. nevidomí), proto 

by měly být ohraničené.  

Runták: Dotaz k umění do veřejného prostoru. Křenková: Co se týče centra města, umění by mělo být 

opravdu kvalitní. Je však otázkou, kdo by to posuzoval. 

Černohouz: Dotaz ke studii oprav nám. Republiky a přilehlých ulic. Křenková: Studii vyvolal zhoršený  

stav inženýrských sítí právě v přilehlých ulicích. Studie je evidovaná, město však momentálně nemá 

dostatek financí na její realizaci.  

Helcel: Dotaz k odstranění billboardů firmy EuroAWK – útvar hlavního architekta u třetiny z nich 

nedoporučil prodloužení nájemní smlouvy, Rada města přesto smlouvu o 2 roky prodloužila bez 

ohledu na tato stanoviska. Křenková: Každý má právo na vlastní názor, tyto věci jsou během 

na dlouhou trať. Dle připravovaného územního plánu by do roku 2022 tyto stavby, které jsou 

v havarijním stavu, měly vymizet. 

Černohouz: Požádal o doporučení, který z projektů na území komise je realizovatelný, za který by 

se komise měla postavit. Křenková: Doporučí na základě shlédnutí projektů, které jsou připravené. 

Helcel: Dotaz k výsadbě stromů na inženýrských sítích. Křenková: Debata je v přípravě, jednání musí 

být vyvoláno na úrovni města. Diskuze nebude jednoduchá, bude nutné zohlednit několik aspektů 

a dojít k vzájemné dohodě. 



3. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KMČ – ŠMERALOVA A TŘ. 17. LISTOPADU 

Komise obdržela z majetkoprávního odboru žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci 

ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Předmětná část pozemku se nachází při ul. Šmeralova 

a tř. 17. listopadu. Jedná se o nájem této části za účelem vybudování kontejnerového stání. 

Komise nesouhlasí. 

Důvod: Stávající pozemek, na kterém se kontejnery nyní nacházejí, je dostatečně velký. Navrhované 

umístění je na exponovaném místě, kontejnery by zde narušovaly vzhled okolí. 

 

4. ESTETIZACE 

Částku určenou pro estetizaci komise využije na odstranění graffity na hradbách v Bezručových 

sadech.  

 

5. OPRAVY KOMUNIKACÍ 

Komise se rozhodla pro opravu chodníků v poslední části tř. 17. listopadu (od vjezdu k atletickému 

stadionu směrem na ul. Kosmonautů) a v lokalitě ul. Husova. Oprava ul. Husova bude rozdělena 

na 3 etapy – 1. úsek od Masarykovy ulice bude financován z položky na opravy chodníků (300 000,-

 Kč) a zbylé dva úseky by měly být financovány z položky na opravy pro všechny komise (2,7 mil. Kč), 

pokud budou vybrány. 

Opravy:  tř. 17. listopadu (posl. část) celkem 105 520,- 

ul. Husova (3. úsek) celkem 392 448,- 

cena celkem 497 968,- 

Finance KMČ: 300 000,- opravy chodníků 

  70 000,- velké opravy (provoz komise) 

  70 000,- nákup služeb (provoz komise) 

  60 000,- estetizace 

  celkem 500 000,- Kč 

 

6. ELEKTROKOLOBĚŽKY 

Komise se již dříve v několika bodech vyjádřila (viz níže), ale žádný z nich nebyl zohledněn ve smlouvě 

a v následujícím provozu. 

Připomínky komise:  

- výslovně zakázat pohyb elektrokoloběžek po chodnících, 

- omezit jejich rychlost mimo silnice na max. 15 km/h, 

- v rámci pěší zóny + na stezkách se smíšeným pohybem pěších a cyklistů omezit rychlost ještě 

více, 

- zakázat + smluvně jednoznačně ošetřit nepovolené parkování koloběžek, 

- vyřešit dostatek parkovacích stanovišť pro koloběžky, 



- před schválením mít jasně vydefinovanou smlouvu na základě zkušeností z jiných měst 

se sankcemi + zkušební dobou + operativní vypověditelností, ..., 

- regulovat provoz koloběžek (např. omezení počtu), 

- zajistit důsledné vymáhání + postihy při porušení opatření městskou policií. 

Komise žádá Radu města o opakované projednání tohoto bodu včetně našich připomínek. 

 

7. NÁVRH ROZŠÍŘENÍ PŘEDZAHRÁDKY TRIESTE 

Komise doporučuje záměr rozšíření letní předzahrádky kavárny Trieste – rozšíření v místě tří 

stávajících parkovacích míst. 

 

8. PODNĚTY VEŘEJNOSTI 

Komise obdržela dva podněty: 

- parkoviště, ul. Zamenhofova – stížnost na zvýšený hluk způsobený shromažďováním 

mladistvých, 

- nepořádek kolem kontejnerů u Vědecké knihovny. 

Komise na oba podněty upozornila městskou policii. 

  

9. ZÁVĚR – POŽADAVKY A NÁVRHY KOMISE 

- Komise nesouhlasí s pronájmem části pozemku při ul. Šmeralova a tř. 17. listopadu. 

- Komise žádá Radu města o opakované projednání elektrokoloběžek ve městě včetně našich 

připomínek. 

- Komise doporučuje záměr rozšíření letní předzahrádky kavárny Trieste – rozšíření v místě tří 

stávajících parkovacích míst. 

 

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 13. července 2020 

v 16:30 hodin v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. 

 

Zpracovala: Krausová     Schválila: Vanečková – předsedkyně komise 

 


