Komise městské části č. 18 Olomouc - západ
Zápis z jednání KMČ č. 12/2019
Datum, čas a místo jednání: 9. 12. 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, Mgr.
Jiří Vymětal

Nepřítomni:

Ing. Martin Pospíšil

Hosté:

zástupce městské policie p. Schwanzer, pan Radek Liška (KMČ Hejčín) a 4
zástupci veřejnosti

1. Úrovňový přechod železnice – ul. Na Trati/Václavkova
Přítomní zástupci veřejnosti otevřeli téma úrovňového přechodu v místě zrušené lávky přes
železnici. Vyjádřili podporu zřízení úrovňového přechodu a především z bezpečnostních
důvodů odmítli variantu podchodu. Předseda Hebelka reagoval s tím, že toto téma řešíme
v poslední době prakticky na každé schůzi a že jako KMČ jednomyslně odmítáme variantu
podchodu i protihlukové zdi a podporujeme úrovňový přechod, což je zřejmé ze zápisů.
Přítomní zástupci veřejnosti vyjádřili obavu, že celá záležitost je jen otázkou peněz, kdy je
varianta podchodu pro město z hlediska jeho nákladů finančně nejvýhodnější. Dále
připomněli, že se do celé záležitosti vložil i pověřený zastupitel pro architekturu Ing.
Giacintov, který potvrdil, že současná legislativa a předpisy zřízení úrovňového přechodu
nebrání a po odstranění výhybky na kusou kolej, zmizela hlavní překážka jeho realizace. P.
Melichar připomněl, že Správa železniční a dopravní cesty (dále SŽDC) argumentovala také
mírnou zatáčkou na trati, která v místě snižuje rozhled. Pan Liška (KMČ Hejčín) zmínil, že
jedním z faktorů snížené viditelnosti může být existující zahrádkářská kolonie v těsné
blízkosti trati (na pozemcích SŽDC) a že je tedy v moci SŽDC situaci upravit. Za KMČ Hejčín
vyjádřil stanovisko, že přechod je nejlevnější a pro obyvatele nejpraktičtější varianta.
Zástupce veřejnosti také zmínil možnost snížit rychlost projíždějících vlaků, aniž by došlo
k markantnímu navýšení jízdní doby. Předseda Hebelka uvedl, že jako komise nemáme
k dispozici nic konkrétního vyjma dopisu o plánované stavbě protihlukové stěny a příslib
pana primátora, který se na sociálních sítích vyjádřil, že po odstranění výhybky bude vyvíjet
aktivitu směrem k úrovňovému přechodu. Připomněl, že se jeden z členů odborné komise
RMO pro prevenci kriminality a bezpečnost nabídl, že pro KMČ zpracuje odbornou studii
potvrzující bezpečnostní rizika varianty podchod. P. Melichar se bude jako zastupitel
dotazovat pana primátora, v jaké fázi je aktuálně jednání města se SŽDC o variantě
úrovňového přechodu.
KMČ 18 nadále trvá na variantě úrovňového přechodu a ve světle nejnovějších skutečností
žádá zástupce rady města, aby se problematice ve spolupráci se SŽDC věnovali.
2. Zástupce městské policie (p. Schwanzer)
Paní Konečná požádala přítomného zástupce městské policie pana Schwanzera o přesun
jednoho ze dvou strážníků dozorujících ve školní dny ráno u přechodu poblíž hlavního
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vchodu do budovy Gymnázia Hejčín k druhému přechodu u budovy C taktéž využívaného
studenty školy.
3. Úřední čtvrť – možnosti vyhlášení památkové zóny
KMČ 18 byla doručena reakce vedoucí Odboru památkové péče MMOl Mgr. Vlasty Kauerové.
„toto je otázka pro Národní památkový ústav, Horní nám.25, nám otázka návrhu legislativně
nijak nepřísluší. Doporučuji kontaktovat pana ředitele Chupíka, tel. 724 096 184, email:
chupik.frantisek@npu.cz, sekretariát: 585204111. NPÚ zpracovává v rámci své kompetence
návrhy a komisolně je posoudí a postoupí dále na MK ČR, které případně řízení zahájí a ve
věci po vyjádření dotčených orgánů státní správy rozhodne.“
Prosím tuto informaci předejte KMČ 18 a popř. p. Melicharovi. Děkuji

P. Melichar bude v iniciativě pokračovat v příštím roce.
4. Zrušení sběrových sobot v příštím roce
KMČ 18 byla informována o zrušení tzv. sběrových sobot v příštím roce. KMČ 18 bere
informaci i přes obavy z hromadění nepořádku na černých skládkách či objemného odpadu u
kontejnerů na vědomí.
„MMOL odbor městské zeleně a odpadového hospodářství nebude pořádat Sběrové
soboty v roce 2020. Rada města Olomouce na svém zasedání neschválila finanční
prostředky na zajištění této akce. Pokud by se ještě v této věci cokoliv změnilo,
budeme KMČ Vašim prostřednictvím informovat.“
5. Rekonstrukce ul. Na Vozovce
KMČ 18 byla informována, že pro nedostatek finančních prostředků se odkládá realizace
rekonstrukce ul. Na Vozovce.
6. Opakované vyjádření ODÚR MMOl k dopravní situaci v lokalitě „U Zlaté koule“
KMČ 18 bylo doručeno opakované vyjádření Odboru dopravy a územního rozvoje, které jen
odkazuje na vyjádření předchozí.
KMČ 18 opět žádá ODÚR MMOl, aby se situací seriózně zabýval.
7. Termíny schůzí v roce 2020
V roce 2020 se bude KMČ 18 nadále scházet vždy první pondělí v měsíci vyjma odůvodněné
výjimky.
Termíny schůzí v roce 2020:
13. 1. (s ohledem na třídní schůzky), 10. 2. (s ohledem na janí prázdniny), 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1.
6., 13. 7. (s ohledem na státní svátek), 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12.
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8. Opravy chodníků v příštím roce
Pí. Konečná informovala komisi o chystané rekonstrukcí inženýrských sítí v ul. Olbrachtova,
již KMČ 18 zvolila jako prioritní pro opravy chodníků v roce 2020. Opravu je třeba
s chystanou rekonstrukcí sítí zkoordinovat.
9. Estetizace
Předseda komise informoval, že je již připravený etapizovaný projekt pro revitalizaci zeleně
na malém sídlišti Tř. Svornosti/Brandlova/Žilinská.
Pí. Šnoblová prověří aktuální předpisy a nutnosti certifikace pro plánovanou revitalizaci
prostoru okolo sochy T. Štítného ze Štítného u ZŠ Mozartova vč. možnosti umístit v lokalitě
edukační tabuli.
P. Vymětal navrhl zakomponovat do řešení prostoru šachový stůl, neboť T. Štítný ze Štítného
napsal Knížky o šašiech - alegorické dílo o středověké společnosti na základě pravidel
šachové hry.
10. Nepořádek u popelnic v lokalitě plácku mezi ul. Litovelská/Žilinská/Mozartova
Z řad přítomné veřejnosti vzešel dotaz na možnosti řešení hromadícího se nepořádku u
popelnic v uvedené lokalitě.
Předseda reagoval tím, že KMČ 18 tento problém řešila několikrát, veškerá řešení však
ztroskotala na neochotě obyvatel lokality mít popelnice u svého domu. Současný stav je tak
kompromisem, který vadí všem nejméně.
Řešením by moly být zapuštěné kontejnery, jejichž pořízení je však v současnosti finančně
nereálné či ohraničení a zestetizování (možno z prostředků na estetizaci na příští rok)
prostoru popelnic např. plotem porostlým popínavou rostlinou.
11. Probíhající stavební práce – viladomy na ul. Žilinská/Dvořákova
Předseda KMČ upozornil na bezohledné jednání stavební firmy, která zde blokuje dopravu a
ničí zelené plochy a chodníky. Pokud firma po ukončení stavebních prací neuvede vše do
původního stavu, budeme požadovat nápravu.
12. Shrnutí aktivit KMČ za rok 2019
Na facebookové stránce KMČ 18 budou shrnuty aktivity KMČ 18 za rok 2019.
13. Různé
Pan Pospíšil vznesl dotaz, jak postupovat situaci, kdy při roznosu dárkových balíčků jubilanta
opakovaně nezastihneme. Pan Vymětal reagoval, že je možnost nechat balíček u sousedů.
Z řad přítomné veřejnosti zazněl dotaz, zda má KMČ 18 nějaké informace o tom, co se bude
stavět namísto zbořených bývalých vojenských skladů Na Šibeníku. KMČ 18 nemá žádné
oficiální zprávy. Dle neoficiálních zpráv by zde mělo vzniknout obchodní centrum typově
podobné obchodnímu centru v Pavlovičkách. Členové KMČ vyjádřili obavy z řešení parkování
a dopravní situace v lokalitě po dokončení výstavby.
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Schůze ukončena 18:20, členové KMČ pokračovali neformální předvánočním setkáním
s občany v restauraci Legend.
Termín další schůze a místo konání: 13. 1. 2020 v místnosti č. 20 (suterén), budova Magistrátu
města Olomouce, Hynaisova 10.
Schůze ukončena: 18:30
zapsal: H. Melichar, schválil: M. Hebelka

