
Komise městské části č. 18 Olomouc - západ 

Zápis z jednání KMČ č. 11/2019 

Datum, čas a místo jednání: 11. 11. 2019 od 17:00, budova MMOl, Hynaisova 10 

Přítomni: Bc. Milan Hebelka (předseda), Mgr. Markéta Šnoblová, Mgr. Hynek 
Melichar, Ph.D., Ing. Miroslav Marek, Mgr. Renata Konečná, Mgr. Tomáš 
Musil, Daniel Řezníček, M.A., Tomáš Černocký, Ing. Tomáš Navrátil  

Nepřítomni:  Mgr. Jiří Vymětal (omluven), Ing. Martin Pospíšil 

Hosté:  zástupce městské policie p. Schwanzer; k bodu 2: zástupce veřejnosti p. 
Malý  

 

1.    Zástupce městské policie   

       Přítomen zástupce MP p. Schwanzer – nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky. 

2.   Návrh úpravy statické dopravy v ul. Janáčkova   

P. Malý, obyvatel ul. Janáčkovy, navrhl změnu stání automobilů v této jednosměrné ulici, 
kde se zvykově parkuje na pravé straně. Tam se však nachází celkem šest vjezdů, což 
omezuje počet míst k parkování. P. Malý navrhl změnu parkování v uvedené ulici, a to nově 
na levé straně vozovky. Tato změna by měla být provedena místní úpravou provozu na 
dotčené pozemní komunikaci, tj. stanovením dopravního značení.  

 

 

KMČ 18 podporuje návrh p. Malého a žádá Odbor dopravy a územního rozvoje MMOl  o 

vyjádření k možnostem realizace této úpravy.   

3.   Finanční zůstatek KMČ (položka „akce“) 

V položce „akce“ zůstává KMČ 18 nevyčerpaná částka 26  850 Kč, již je nutno vyčerpat do 

konce roku. 

KMČ 18 se shodla na využití zbylých prostředků na umístění dvou  košů na psí exkrementy 

v ul. Na Trati a v ul. Na Šibeníku dle dřívějšího občanského požadavku.   
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4.   Podnět pí. Dolínkové – SVJ Polívkova 7 – nepořádek okolo kontejnerů 

Podnět:   

„Před vchody domů v Polívkové ulici č. 7, 7b jsou neustálé přeplněné popelnice 

 na komunální a tříděný odpad (viz příloha).  Využívají je i  lidé z přilehlé Resslovy 

ulice a protilehlých domů. Prosím o umístění kontejnerů mimo tyto vchody a  

estetizaci prostředí před vchody zmíněných vchodů. 

  

Za výbor SV Polívkova 7 Libuše Dolínková“ 

 

 

 

Pí. Dolínková se obrátila na KMČ 18 s neutěšenou situací okolo kontejnerů na tříděný odpad 

před domem Polívkova 7, které jsou pravidelně přeplněné a kde je nepořádek.  

Komise po diskusi navrhuje pořízení vlastních kontejnerů a jejich umístění ve dvoře domu (je-

li to možné), popř. přesunutí kontejnerů z celé ulice na jedno vhodnější (avšak vzdálenější) 

centrální místo. Komise rovněž prověří možnost častějšího vyvážení kontejnerů TSMO. 

Řešení problému, že lidé dělají v okolí kontejnerů nepořádek, však není v možnostech 

komise.    

KMČ 18 žádá Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství a Technické služby města 

Olomouce o vyjádření.  

5.   Podnět p. Dupala – ul. Albertova 

Podnět:  

„Dobrý den! 

Přeposílám dopis, který jsem psal panu primátorovi do pořadu Otevřená radnice. Zde pan 

primnátor v krátkém výstupu konstatoval, že níže uvedené je v kompetenci příslušné 

městské části a radnice tyto věci neřeší. Zřejmě to není tak atraktivní téma, aby se 

angažoval. Máte vy (KMĆ18) nějaké řešení ? 

PS.: Ohledně zeleně - trávníky a chodníky jsou zarostlé trávou a plevelem značného vzrůstu. 

Spoň něco !              S pozdravem Jiří Dupal 
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Dobrý den! 

 

Je chválihodné, že se město zvelebuje a zodpovědní činitelé se snaží o lepší život v Olomouci. 

Albertova ulice však bohužel zůstává bez povšimnutí, zřejmě tu nebydlí nikdo dostatečně 

vlivný. Automobilový provoz - téměř souvislý proud aut, kamiony sjíždějící z nadjezu, vše i v 

noci; chodníky začínají být neschůdné; cyklostezka končí na křižovatce; zeleň téměř žádná... 

Jediné co bylo provedeno, je zábradlí kolem odbočení na Brno - to opravdu "pomohlo". Ať se 

pan primátor přijde podívat ! 

 

Jiří Dupal, Albertova 29, Olomouc“ 

   

Obyvatel ul. Albertovy p. Dupal se obrátil na KMČ 18  se stížností, že se správa města 

dostatečně nevěnuje problémům v lokalitě, jako je např. vysoká frekvence dopravy. 

Momentálně se i díky iniciativě KMČ 18 řeší úprava dlouhodobě zanedbaného vnitrobloku 

v předmětné ulici. Více není v možnostech KMČ.    

6.   Jednání o projektové dokumentaci k úpravě vnitrobloku Albertova 

Dne 13. 11. 2019 od 8:30 proběhne jednání o projektové dokumentaci k  rekonstrukci 

vnitrobloku na ul. Albertova. Za KMČ 18 se zúčastní p. Černocký.    

7.   Reakce na stížnost – poškození chodníku záborem na ul. Krapkova 

KMČ 18 Olomouc - západ, červen 2019, odpověď ze stavebního (Ing. Pavliš) 12.9. - pro info 

"Zhoršený stav chodníku na ul. Krapkova před domem č. o. 14 byl způsoben stavebním 

záborem v rámci rekonstrukce sousedního domu" 

KMČ 18 Olomouc – západ žádá příslušný odbor (ten který povolil zábor) o kontrolu stavu 

chodníku před domem Krapkova č. p. 12 - 14 ve spolupráci s TSMO. Faktem je, že dlažba před 

domem č. 12 je značně poškozená pojížděním vozidel (rozlámané, uvolněné dlaždice a u 

uzávěru vody jsou použity i dlaždice zcela jiného rozměru) 

Zásahy do chodníku před rekonstruovaným domem (fy Stavitelství Milata)  skončily v r. 2016. 

Chodníky byly převzaty  po skončení zvláštního užívání pracovníkem TSMO. 

Momentální stav chodníku  nevyžaduje nařízení udržovacích prací ze strany zdejšího 

speciálního stavebního úřadu. Nerovnosti v dlažbě od křiž. s ul. Karolíny Světlé po hospůdku 

"U Kuděje" jsou patrnější, neboť navazují na předlážděný chodník 40/40 v úseku mezi ul. Na 

vozovce a Grégrovou + před Kudějem. Optimální by bylo pokračovat v  předlažbě chodníku. 

Údržba chodníku je ale věcí vlastníka, tedy odboru dopravy a územního rozvoje.  

Jelikož pracovník TSMO převzal chodník po ukončení záboru v  r. 2016 bez námitek, požaduje 

KMČ 18 po TSMO sjednání nápravy, případně řešení formou reklamace.     
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8.  Změny statutu KMČ  

Předseda informoval členy komise, že rada města připravuje změnu statutu KMČ.  

9.  Opravy chodníků v příštím roce 

Předseda komise připomněl nutnost rozhodnout, které chodníky budou v  příštím roce 

opraveny z prostředků KMČ. Komise přitom vychází z již naceněných úseků, z nichž příchází 

v úvahu ul. Dvořákova (od Litovelské po Žilinskou), kde však aktuálně probíhá výstavba 

viladomů a s ní související zábor a ul. Olbrachtova v  celé délce.   

10. Stavba protihlukové zídky u železnice v ul. Na Trati   

SŽDC připravuje výstavbu metr vysoké protihlukové zídky při železnici v  ul. Na Trati. KMČ 18 

nerozumí významu protihlukové zídky o výšce jeden metr a s  její výstavbou nesouhlasí. 

Nadále požaduje zřízení přechodu přes železnici se světelnou signalizací, jehož realizace by 

se mohla stát součástí tažení kabeláže a aktuálně probíhající automatizace u blízkého nádraží 

Olomouc-město.       

11. Předvánoční setkání 

Po prosincové schůzi KMČ 18 (v cca. 18.30) proběhne neformální posezení členů komise 

v restauraci Legend. Srdečně zveme také veřejnost.   

12. Různé 

P. Melichar přednesl komisi návrh na iniciativu ve věci zřízení památkové ochrany tzv. Úřední   

čtvrti jakožto jedinečného architektonického a urbanistického komplexu, který je v poslední 

době poškozován necitlivými přestavbami či demolicemi a developerskými projekty .  

KMČ 18 zve na své příští zasedání zástupce Odboru památkové péče k  projednání této 

záležitosti.   

Termín další schůze a místo konání: 9. 12. 2019 v 17:00 v místnosti č. 20 (suterén), budova 

Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. Následně proběhne neformální předvánoční 

setkání v restauraci Legend.       

Schůze ukončena: 18:30 

zapsal: H. Melichar, schválil: M. Hebelka           


