
Komise městské části č. 18 Olomouc - západ 

Zápis z jednání KMČ č. 7/2019 

Datum, čas a místo jednání: 1. 7. 2019 od 17:00 v místnosti č. 20, MMOl, Hynaisova 10 

Přítomni: Bc. Milan Hebelka (předseda), Mgr. Markéta Šnoblová, Mgr. Tomáš 
Musil, Ing. Martin Pospíšil, Mgr. Renata Konečná, Daniel Řezníček, M.A. 

Nepřítomni:  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D., Ing. Miroslav Marek, Ing. Tomáš Navrátil 

Hosté:  zástupce Městské policie Olomouc p. Schwanzer, Ing., Helena Přibylová - 
krajinář a zástupce veřejnosti Rezignace paní Křivánkové na členství 
v KMČ 

1.   ulice Zamenhofova 

Komise se zabývala možnými úpravami prostředí naší ulice, které by vedly nejen k  jejímu 

zvelebení, ale také ke zvýšení bezpečnosti jejích obyvatel i občanů, kteří ulicí  procházejí, 

projíždějí, nebo využívají přilehlého parku. Nutno podotknout, že tato ulice se rozvíjí a přibývá 

rezidentů.  

• Odpad – domy v ulici Zamenhofova nemají k dispozici žádné kryté stání kontejnerů a 
popelnic a obyvatelé domů jsou nuceni ponechávat popelnice před vchody svých domů. 
Jak jistě uznáte z pohledu estetického i hygienického se nejedná o ideální situaci a 
obzvláště pak v nadcházejících letních měsících bude houstnout i ovzduší v  naší ulici. 
Rádi bychom iniciovali vznik ohrazeného prostoru pro kontejnery v naší ulic, kde by bylo 
možné odpad shromažďovat mimo chodník a okna bytů.  

• Parkování – dlouhodobě (zaplať pán bůh) je MP tolerováno parkování na travnaté ploše 
přiléhající k provizornímu oplocení parku. Jedná se o jediné možné parkování v  naší ulici 
a jen velmi neradi bychom o něj přišli. Bez této „ilegální“ parkovací plochy by nebylo kde 
parkovat. S ohledem na to, že se jedná již o téměř zvykové parkování, rádi bychom 
požádali město, aby tento pás pozemku změnilo na zpevněnou parkovací plochu, ideálně 
označilo jednotlivá parkovací místa (kvůli úspoře místa) a situaci tak pro jednou 
stabilizovalo. Zároveň by bylo možné tento pozemek využít pro vybudování „dvorku“ na 
kontejnery, a to například v blízkosti veřejného osvětlení, které stojí na tomto pozemku 
a kde je parkování stejně ztíženo. 

• Dopravní situace – ulice Zamenhofova se po změně dopravní situace, vybudováním 
přímého vjezdu z ulice Wolkerova, stala přímou tepnou vedoucí k  TSMO a svádí řadu 
řidičů k rychlé jízdě ve směru od ulice Wolkerova. Navíc, svou šířkou dává dojem hlavní 
silnice a tím vznikají časté, nebezpečné dopravní situace při křížení s  ulicí Poupětova. 
(„Od Wolkerovi bych měl dávat přednost zprava, ale pocitově jsem na hlavní. Navíc 
v Poupětově parkují auta u chodníku ztěžují tím výhled do křižovatky i na případné 
vozidlo v přednosti“). Zároveň je zde poměrně značný provoz cyklistů vyjíždějících 
z parku a vjíždějících do něj. Rychlá jízda a nepřehledná situace v  křižovatce je 
„časovanou bombou“ , která může véstke  vzniku vážné dopravní nehody. Rádi bychom 
navrhnuli řešení dopravní situace prostřednictvím svislého dopravního značení, 
určujícího přednost v jízdě pro bezpečnost vozidel i cyklistů a zároveň instalaci retardéru 
za křižovatkou ve směru od Wolkerovi ulice. Je nutno podotknout, že častými (nikoli 
jedinými) „závodníky“ jsou zaměstnanci TSMO, kteří vyjíždějí, nebo se vracejí do svého 
areálu v zadní části ulice. 
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Předseda Milan Hebelka osobně projednal s  obyvateli přímo v místě, za účasti zastupitele a  
zástupce Flory -  pan Ing. Stanislava Fleka. Ten slíbil vyřešení parkování a kontejnerových stání 
na odpad v průběhu příštího roku, souběžně s plánovanou rekonstrukcí přilehlých ploch 
výstaviště. Dopravní situaci na křížení ulice Zamenhofova a Poupětova bude řešena nadále - 
Dopravní situaci nutno řešit s ohledem také na budoucí zvýšený pohyb chodců směrem od 
nové zástavby za hotelem IBIS – ulice Eduarda Hamburgera a Edmunda Husserla – směrem do 
parku – hlavní tah pro pěší -  nutno zbudovat přechody, retardéry, atd… Příslušné odbry. 

 

Zde podněty obyvatel k řešení: 

Princip je ten, že pakliže byste měl ulici a necháte tam parkovat auta na různých stranách tak tím 

vytvořite přirozené šikany, pakliže je to dostatečně od sebe, tak auta nemají problém se vyhnout. 

V Zamenhofova je to potenconálně možné jen na jedné straně, momentálně je tam zákaz stání, 

který je pochopitelný protože pakliže by tam stála auta po celé délce, tak se tam nemají možnost 

vyhnout auta technických služeb. Toto by nyní nehrozi lo.  

 

Princip, akorat misto zabran. Je jen zaparkovane auto 

 

 

 

 

 

 

2.   požadavek na vyznačení příčných čar na ulici  Na Šibeníku x Sobieského  - p. Eliáš 

požadavek na vyznačení příčných čar na ulici  Na Šibeníku  kde při výjezdu z ulice 

Sobieského a Olbrachtova zaparkovaná vozidla braní ve výhledu a toto místo je velmi 

nebezpečné. Řešení přes PČR a Městskou policii nemá smysl musela by na místě stále 

dohlížet hlídka PČR  nebo MP jelikož neoprávněné stání aut která brání ve výhledu přetrvává 

celý den.  
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 3.    Jabloně Dvořákova  

Na základě opakovaných žádostí obyvatel ulice Dvořákova proběhlo místní dotazníkové 

šetření a diskuze s obyvateli ulice Dvořákova na téma jabloní na této ulici. Jednání byla 

přítomna Ing., Helena Přibylová – krajinář a obyvatelé dotčené ulice. Po bouřlivé diskusi a 

probrání všech možných variant se komise usmesla, že podporuje vykácení okrasních jabloní 

na ulici Dvořákova, pouze za předpokladu, že bude možná realizace náhradní výsadby, jiným 

druhem stromů. Dle sdělení Ing. Přibylové bude náhardní výsadba možná zžejmě pouze 

v horní části , směrem od ulice Na Vozovce směrem k  ZŠ. V části od ul. NA Vozovce směrem 

ke Tř. Svornosti bude prozkoumána možnost náhradní vysadby vzhledem k  zasíťování 

zeleného pásu. Pokud nebude možná náhradní výsadba, současná se ponechá.  

4.   Estetizace 

Komise opětovně schválila realizace projektu „Motýlí loučka“ a dala pokyn k realiizaci studie. 
Cenová nabídka na úpravu vnitrobloku tř. Svornosti a ul. Brandlova a Žilinská, včetně 
inventerizace dřevin (posouzení zdravotního stavu), obnovy výsadeb stromů a keřů, řešení 
mobiliáře a motýlí loučky a odhadu nákladů realizace dle požadavku KMČ je 139.150, - Kč 
včetně 21% DPH. Projekt je standardním podkladem pro komplexní revitalizaci zeleně ve 
vnitrobloku.  

5.   Vnitroblok na ul. Dvořákově 22/26 – požadavek na obnovu části veřejného prostranství  

V roce 2009 byla zpracována projektová dokumentace, je propadlé stavební povolení, část 

prostoru opravena v roce 2011, dále se nic neděje. Člen KMČ Tomáš Černocký zjistí, zda je 

dokumentace z r. 2009 použitelná. 

KMČ 18 Olomouc – západ žádá o zpracování/aktualizaci příslušné projektové dokumentace 

(dle regulačního plánu z prosince 2018).  

Požadavek směřujeme na odbor investic.  

6.    Akce – komise má v plánu v podzimních měsících realizovat kulturně společenskou akci  pro 

veřejnost. Pan Předseda zahájí jedníní se ZŠ Mozartova, zdy by bylo možné akci uspořádat 

na jejich hřišti. Program a podrobnosti akce v jednání. 

Termín další schůze a místo konání: 5.8. 2019, od 17:00 v místnosti č. 20 (suterén), budova 

Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. 

        

Schůze ukončena: 19:10 

zapsal: M. Hebelka, schválil: M. Hebelka  

  


