
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 17 OLOMOUC – STŘED 

Zápis č. 07/2021 z jednání dne 13. 9. 2021 

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

Omluveni:  Koráb, Vanečková, Venkrbec 

Hosté:  Městská policie Olomouc, Přibylová (OMZOH), Mičola (architekt), Brtník (stížnost) 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Pravidelné jednání KMČ č. 17 se konalo dne 13. 9. 2021 od 16:30 hodin v suterénu budovy Magistrátu 

na ulici Hynaisova 10. Jednání vedl p. Černohouz, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. 

 

2. ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA – UL. TŘ. SPOJENCŮ 

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

města Olomouce. Jedná se o část pozemku při ulici tř. Spojenců, za účelem umístění poštovní 

odkládací schránky. 

Vyjádření komise: Komise souhlasí s výpůjčkou pozemku, avšak žádá město o zvážení pronájmu 

předmětného pozemku. Také jako vhodnější alternativu navrhuje umístit schránku na jedné 

z budov, ne volně v prostoru. 

 

3. ŽÁDOST O SDĚLENÍ STANOVISKA – UL. HYNAISOVA 

Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Olomouce. Jedná se o pozemky při ulici Hynaisova, které by měla odkoupit Univerzita 

Palackého v Olomouci. 

Vyjádření komise: Komise souhlasí, avšak nerozumí, proč město předmětné pozemky v minulosti 

od Univerzity odkupovalo, když je nyní prodává stejnému subjektu. 

 

4. AKCE UKLIĎME ČESKO 

Komise se rozhodla v letošním roce této události neúčastnit, zúčastní se případně až na jaře příštího 

roku. 

 

5. ASO PARK 

Komise obdržela pozvánku na jednání ke studii revitalizace ASO parku. Vzhledem k dopoledním 

hodinám nebylo možné se jednání zúčastnit, zúčastníme se tedy až veřejného projednání, které by 

mělo proběhnout koncem září v Oranžerii. 

 

6. ODSTRANĚNÍ CHODNÍKU – UL. PALACKÉHO 

Komise obdržela předběžný odhad nákladů na úpravu prostor na ulici Palackého (u Pöttingea).  

Vyjádření komise: Komise se rozhodla tuto akci odložit až na rok 2022, neboť nebylo kalkulováno 

vysazení stromů, o které jí šlo v první řadě. Byli bychom ale rádi, kdyby nám Technické služby 

nacenily projekt i s vysázením stromů, a také aby bylo iniciováno jednání města se síťaři v otázce 

sázení stromů na zasíťovaných pozemcích. 
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7. PODNĚTY VEŘEJNOSTI 

P. Souček | ulice Domovina 

P. Souček se v září 2020 obrátil na komisi s žádostí o odstranění značky zákazu vjezdu do ulice 

Domovina, která by měla zvýhodňovat místní obyvatele a tím znemožňovat parkování všem 

občanům. Komise tehdy doporučila odstranění této značky. Nyní se na nás p. Souček obrací znovu, 

jelikož se do teď odstranění zákazu vjezdu nepodařilo. 

Vyjádření komise: Komise vzhledem k dřívějšímu vyjádření tehdejšího OKR podporuje návrh p. 

Součka a doporučuje odstranění značky zákazu vjezdu nejen v ulici Domovina, ale také všude tam, 

kde je podobná situace. 

 

P. Brtník | ulice Šantova 

P. Brtník se na komisi obrátil se stížností na dlouhodobé nepřiměřené rušení obyvatel hlasitou 

hudební produkcí v areálu FunPark Šantovka přes den a časté rušení nočního klidu z této produkce. 

Vyjádření komise: Komise žádá o statistiku výjezdů Městské policie do této lokality. Dále komise 

podporuje občany centra města a žádá Radu města Olomouce, aby zvážila, zda by nemohla zavést 

v některých částech města přísnější noční klid a zda by nebylo vhodné vytvoření vyhlášky na 

regulaci hluku přes den. Také požadujeme po stavebním úřadu prověření, zda je využití plochy, kde 

se FunPark Šantovka nachází, v souladu se stavebním povolením a územním plánem. 

 

8. KONTEJNEROVÁ STÁNÍ – KOLLÁROVO NÁM. 

Komise obdržela žádost o vyjádření k projektu rozšíření kontejnerových stání na Kollárově náměstí. 

Vyjádření komise: Komise s rozšířením stání pro kontejnery na Kollárově náměstí nesouhlasí, 

protože současná poloha stání, a rozšíření tím spíše, jsou v rozporu s registrovanou územní studií. 

Současně tuto lokalitu považujeme za velmi vhodnou ke zřízení podzemních kontejnerů, jak již bylo 

navrženo během projednání zmíněné registrované územní studie. Žádáme město o vyjádření, proč 

je současný návrh nesouladný s předchozí již registrovanou studií. 

 

9. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU VE SMETANOVÝCH SADECH 

Pí. Přibylová z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství představila arch. Mičolu 

s projektem Studie revitalizace magnoliové zahrady, v rámci kterého by mimo jiné měla vzniknout 

Alej přátelství.  

Vyjádření komise: Komise s projektem souhlasí. Jsme ochotni se na něm také finančně podílet 

především v rozsahu námi iniciované aleje přátelství. 

 

10. RŮZNÉ 
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Komise žádá o zaslání další fáze územní studie k lokalitě Tržnice. Dále žádá o zapojení plochy 

s odstraněnými stánky naproti polikliniky do projektu. Zatím do koncepčního řešení doporučujeme 

osadit plochu po stáncích lavičkami. 

Komise žádá o informaci, co se bude dít s posledním zbylým vedlejším solitérním stánkem na ulici 

Aksamitova. 

Komise opakovaně žádá informaci o tom, v jaké fázi je náš požadavek na projekt oprav náměstíčka 

v ulici Křivá, který jsme mnohokrát urgovali a navrhovali i do plánu investic. Poslední stopou 

našeho požadavku je příslib Ing. Luňáčka stran investiční studie. 

Komise žádá o prověření, zda se bude doplňovat osvětlení v průchodu z ulice Uhelné do ulice 

Pavelčákovy, jak bylo požadováno v červencovém zápise. 

 

Příští jednání komise městské části Olomouc – střed se uskuteční dne 4. 10. 2021 v 16:30 hodin 

v suterénu budovy magistrátu na ulici Hynaisova 10. 

 

Zpracovala: Krausová     Schválila: Vanečková – předsedkyně komise 

 


