
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED 

Zápis č. 04/2021 z jednání dne 14. 6. 2021 

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

Vanečková, Venkrbec 

Omluveni:  Kozík 

Hosté:  Křenková (útvar hlavního architekta), Žaláková (útvar hlavního architekta), zástupci 

Městské policie Olomouc 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 14. 6. 2021 od 16:30 hodin v suterénu budovy Magistrátu 

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

 

2. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Paní Žaláková z útvaru hlavního architekta představila finální verzi Provozního řádu na IIB etapu 

protipovodňových opatření, který pořídil odbor strategie a řízení ve spolupráci s ostatními odboru 

MMOL a Povodím Moravy. Provozní řád je prozatím na zkušební dobu. Režim na kamenné náplavce 

je přísnější než na otevřené části. Akce i umístění stánků musí být pouze jednorázové, jednodenní. 

Nachází se tam přívod elektřiny i vody, toalety musí být umístěny mimo zónu. 

Připomínky komise: 

Komise by uvítala možnost sjednávat pronájem na více dnů s úklidem mimo vymezené hodiny, vše by 

muselo být  i přesto z náplavky odstraněno a plocha by zůstala až do dalšího dne prázdná. S tím 

souvisí i transparentní nastavení podmínek pronájmu.    

Co se kulturních akcí týče, komisi se nelíbí formulace týkající se přednosti akcí pro rodinu případně 

zažitých kulturních akcí ve městě - jeví se to jako zbytečně svazující a diskriminační. Cílem je 

přitáhnout širokou veřejnost do tohoto nezvyklého prostoru.  

Komise také navrhuje, aby v následujících 2 letech, byl pronájem za symbolický poplatek, je třeba 

život v tomto novém prostoru rozproudit a město by tomu mělo pomoci. 

3. ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA 

Paní Křenková objasnila situaci týkající se problematiky Tržnice. S tímto územím je spousta 

různorodých záměrů a zájmů. Nyní se chystají tržní konzultace, na kterých se bude řešit projektová 

dokumentace k místu. Komise se přiklání k vyhlášení architektonické soutěže, což je velmi složité a 

finančně nákladné řešení, které by mělo stanovit vedení města. 

Studie tř. Svobody, která mj. řešila i pozemní parkování v oblasti - náklady na realizaci byly obrovské a 

město momentálně nemá dostatek financí, nebyla ani jednoznačná shoda na zadání. 

ASO park – situace je taková, že zatím neproběhlo žádné jednání, nicméně jakmile nějaké bude, naše 

komise na něj bude přizvána. 

Studie nám. Republiky – zadána v dlouhodobém investičním plánu, zatím není jasné, jaký bude další 

postup. 

Estetizace – komise by ráda nahradila chodník u Pottingea, který již k ničemu neslouží, za travnatou 

plochu. Dle paní Křenkové je potřeba prozkoumat důvod tohoto chodníku a případně se pak domluvit 

s příslušnými odbory. 
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Předzahrádky – koncept byl doplněn o připomínky z komise pro architekturu a je již hotový. Na 

jednání Rady města by se mělo ještě stanovit přechodné období, po jehož uplynutí koncept začne 

platit. 

Koncepce veřejných prostranství – zatím pouze v pracovní verzi, návrhová část první etapy se bude 

projednávat na podzim. 

Koncepce jednotného vizuálního stylu – metodika je schválená, zveřejněná a zpropagovaná. 

Dostupná na www.olomouc.eu → O městě → Územní plánování →  Koncepce a metodiky 

Komise žádá o využívání Okresní hospodářské komory na propagaci městských záměrů, vyhlášek a 

metodik mezi podnikateli. 

Koncepce jednotného mobiliáře – město disponuje interně zpracovanými podklady. Metodika nebyla 

potřeba, jedná se o dohodu s odborem dopravy. 

 

4. ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA – TŘ. SVOBODY 

Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Olomouce. Jedná se o část pozemku při třídě Svobody, prodej za účelem narovnání nesouladu mezi 

vlastníkem pozemku a budovy. 

Vyjádření komise: Komise souhlasí s prodejem pozemku. 

 

5. ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA – POZEMKY OLOMOUC-MĚSTO 

Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska ke směně, popř. prodeji několika pozemků. Jedná se o 

směnu pozemku ve vlastnictví statutárního města Olomouce, který se nachází u křižovatky 17. 

Listopadu a tř. Kosmonautů a pozemků ve vlastnictví Univerzity Palackého, které se nachází při ulici 

Dlouhá a tř. Míru. 

Dále prodej pozemku SMOL za účelem výstavby polyfunkčního objektu. 

Vyjádření komise: Pozemek by měl být ponechán v majetku města, dokud nebude lokalita Envelopy 

vyřešena koncepčně v souvislosti s navazujícím vjezdem a vstupem do historického jádra města v 

prostoru Tržnice, v souvislosti s dopravním řešením křižovatky na Envelopě a s řešením třídy 

Kosmonautů. 

Podél třídy 17. listopadu má zčásti po uvedeném pozemku města na Envelopě vést chodník a 

cyklostezka. 

 

6. ESTETIZACE 

Kultivace plácku naproti Pottingea, zrušení chodníku podél jižní fasády budovy FNOL, zatravnění, 

výsadba zeleně | Palackého ulice – s příslušnými odbory dojedná p. Helcel. 

Navýšení počtu stojanů na kola vedle kostela sv. Mořice | ulice 8. května – stojany je možné umístit 

pouze v okolí Galerie Moritz, kde se již stojany nachází, je to tedy zbytečné. 

Komise navrhuje odstranit náletové dřeviny v Bezručových sadech ve spolupráci s Florou Olomouc. 

 

 

http://www.olomouc.eu/
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7. RŮZNÉ 

Komise žádá o prověření technického zajištění závor v parcích. 

Komise požaduje informace k realizaci parkovací politiky v centru města. 

Na příští jednání komise plánuje přizvat p. Loserta, koncepčního analytika a koordinátora cyklistické 

dopravy z útvaru hlavního architekta. 

 

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 12. 7. 2021 v 16:30 hodin 

v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. 

 

Zpracovala: Krausová     Schválila: Vanečková – předsedkyně komise 

 


