
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED 

Zápis č. 06/2021 z jednání dne 2. 8. 2021 

Přítomni:  Černohouz, Dostál, Helcel, Kabelka, Koráb, Kosatík, Kozík, Runták, Svetková, 

Vanečková 

Omluveni:  Alt, Krausová, Venkrbec 

Hosté:  zástupce Městské policie Olomouc, Losert Stanislav 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 2. 8. 2021 od 16:30 hodin v suterénu budovy Magistrátu 

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

 

2. CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

Předsedkyně přivítala pana Ing. Stanislava Loserta, koncepčního analytika a koordinátora cyklistické 

dopravy  z odboru Strategie a řízení, útvar hlavního architekta. Pana Loserta jsme pozvali, aby nás 

obeznámil se strategií cyklistické dopravy.  Konkrétně nás zajímalo centrum Olomouce a jeho 

cyklotrasy. Zajímali jsme se také o značení cyklistických stezek ve Smetanových sadech, kde by mělo 

dojít k úpravám dopravního  značení, vše je schválené a právě probíhá výběrové řízení. Úpravy by 

měly být dokončeny do konce letošního roku. Centrum Olomouce je propojeno množstvím funkčních 

cyklostezek, jedná se o smysluplnou síť, kterou tvoří systém segregovaných cyklostezek. 

Pan Losert nás také seznámil s generelem cyklistické dopravy, který přikládáme přílohou.  

Jinak jej najdete na webových stránkách města odkaz: https://www.olomouc.eu/…pdf 

Taktéž nás informoval o chystaném jednání města s provozovateli koloběžek, které by mělo 

vyhodnotit jejich  roční provozování. K provozu koloběžek jsme se v rámci komise  několikrát 

vyjadřovali, upozorňovali jsme na problémy s parkováním koloběžek, které byly odstavené a 

pohozené na různých místech jak v parcích, tak v ulicích. Taktéž jsme upozorňovali na jejich vysokou 

rychlost, která je zejména při průjezdu parky a po chodnících  nebezpečná. Během poslední doby 

vzniklo větší množství stojanů na sdílená kola a koloběžky, což situaci s parkováním částečně vyřešilo. 

 

3. ESTETIZACE 

K problematice kultivace plácku naproti Pöttingea (zrušení chodníku podél jižní fasády budovy FNOL, 

zatravnění, výsadba zeleně - Palackého ulice) proběhlo jednání s příslušnými odbory, kterého se za 

naší komisi zúčastnil pan Helcel. Budou prověřeny možnosti odstranění asfaltu, zatravnění  a 

případně dojde k nacenění TSMO.   

 

4. PODNĚTY KMČ 

Komise žádá o prověření projektu rekonstrukce ulice Křivé – od vinárny směr Kateřinská, u pana 

Luňáčka. Na náměstíčko měla být vyhotovena projektová dokumentace. V roce 2007 byl hotový 

projekt, který  v roce 2012 propadl, v roce 2019 byl zařazen do plánu investic. Rádi bychom věděli, 

v jaké fázi se daná lokalita teď nachází.  

 

 

https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/24_/24763/cyklogenerel-P%C5%99ehledn%C3%A1%20situace.cs.pdf


KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED 

Zápis č. 06/2021 z jednání dne 2. 8. 2021 

 

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 13. 9. 2021 v 16:30 hodin 

v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. 

 

Zpracovala a schválila: Vanečková – předsedkyně komise 

 


