
Komise městské části č. 18 Olomouc - západ 

Zápis z jednání KMČ č. 2/2020 

Datum, čas a místo jednání: 10. 2. 2020 od 17:00, budova MMOl, Hynaisova 10 

Přítomni: Bc. Milan Hebelka (předseda), Mgr. Markéta Šnoblová, Ph.D., Ing. 
Miroslav Marek, Mgr. Renata Konečná, Daniel Řezníček, M.A., Mgr. Jiří 
Vymětal, Andrea Aláčová, Mgr. Tomáš Musil, Tomáš Černocký  

Nepřítomni:  Ing. Martin Pospíšil, Mgr. Hynek Melichar, 

Hosté:  zástupce městské policie: p. Schwanzer 

1.    Zástupce městské policie (p. Schwanzer) 

Diskuse nad parkováním v ul. Litovelská, viz bod 2 

2.  Žádost o pacht pozemku (p. Jašková) 

Nemovitá věc: 

Pozemek parc. č. 324/15 zahrada o výměře 148 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. 

Záměr žadatele: 

Předmětný pozemek se nachází při ulici Krapkova. Jedná se o součást oplocené zahrady za 

bytovým domem č. p. 157, Krapkova 24, která slouží jako zázemí k tomuto bytovému domu, 

případně i k sousedním domům č. p. 958 a 959, Krapkova 26 a 28. Pan Oldřich Nič žádá o 

nájem předmětného pozemku za účelem užívání zahrádky, která se uvolnila po paní Ing. arch. 

Aleně Vychodilové. Manželé Oldřich a Markéta Ničovi jsou vlastníky bytové jednotky domě č. 

p.157, Krapkova 24. 

Komise žádost schválila jednomyslným hlasováním přítomných členů.   

3.   Podnět od paní Otiskové 

Otisková dobrý den. Na ulici Litovelská bydlím od roku 1961, kdy zde ještě byly předzahrádky a 

rostly lípy. Po rekonstrukci silnice, někdy kolem roku 1970, byl vytvořen malý ůsek na kolmé 

parkování asi pro 7 aut, pro zákazníky Holičství,tj. od přechodu po sloup vedení troleje. dále je 

chodník  už rozšířen na běžnou šíři. Kolmé parkovaní se rozširuje dále, není Technickými 

službami označeno. Není dodržen odstup od kolejiště jak se učí v autoškole 3,5m. Navíc řidiči při 

couvání nemohou vidět, zda nejede tramvaj, nebo auto, totéž platí pro řidiče stojící souběžně s 

chodníkem.  Stalo se nám, že jsme potřebovali vyjet od chodníku, pomalu jsme vytáčeli auto, 

abychom viděli, paní která ojížděla kolmo stojící auta se ihned vracela na pruh, protože, za ní 

jela tramvaj, celou délkou vozu, škrtla o naše. pojištovna vyčíslila škodu na 20 000. Toto zmińuji, 

jen proto jaká asi vznikne škoda,až pojede součastně tramvaj i autobus, nebudou mít místo na 

projetí,pro kolmo stojící vozy, Tyto zde odstavují lidé,pracující ve městě, není zde placéné stání. 

Auta odstavují ráno, přicházejí až pozdě odpoledne.  Také majitelé domů, pokud si potřebují 

zajistit místo na odvezení, přivezení věcí, větších rozměrů, a dají si tam nějaké zábrany, jsou tyto 
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odhozeny, a postavena auta. Hlídky Městské Policie, zde stávají a čekají, kteří řidiči odbočí z 

ulice Krapkova  přímo na Litovelskou, aby mohli pokutovat špatné odbočení,ale,že zady jim stojí 

auta, ne dle dopravních předpisů nepokutují. Potom heslo Policie, Pomáhat a CHránit, nesplńuje 

účel.  Totéž platí pro jízdu na kolech, po chodníku, není příjemné když vycházíte z domu a málem 

Vás srazí cyklista,  Jsou zde i malé děti, chodící do školky, které běhají , hrozí úraz cyklistou.  To 

jsou mé připomínky, pro městskou komisi naší části. Děkuji za přečtení. Marcela Otisková.  

Komise diskutovala situaci se zástupci Městské policie (MP). MP již v  místě provedla šetření a 

přeměření průjezdnosti a neshledala porušení nedodržení odstupu 3,5 metru od kolejiště. 

Vzhledem k tomu, že situace je opravdu nepřehledná, bylo MP slíbeno častější monitorování 

situace a namátková kontrola pohybu cyklistů na chodníku.  

4. Podnět od Mgr. Stollára 

Dobrý den, 

rád bych se touto cestou, i když nevím jestli správně přímo u Vás, informoval, jako obyvatel 

bytového domu na ulici Dvořákova 24-24a o možné budoucí stavbě parkovacích míst před 

těmito domy. Nemám sice přímo oficiální informace od města, ale na domovní schůzi byla tato 

informace zmíněna a byl jsem zmocněn k jejímu ověření. Začal jsem nejdříve Vámi, kdy jako 

komise za tyto městské části jste jistě informováni první o možných stavebních úpravách.  

Jako obyvatelé těchto domů a městské části bychom se rádi účastnili případného projednávání 

těchto úprav, neboť před těmito domy se nachází jedno z posledních zelených míst v ulici, kde si 

děti mohou hrát a běhat a neradi bychom, aby tu případně došlo k zastavění této plochy pouze 

pro účely zřízení parkoviště a požadovali bychom tuto zelenou plochu i do budoucna zachovat. 

Na přiložené situační mapě jsem vyznačil o jaký kus pozemku se jedná.  

Děkuji Vám předem za jakékoliv informace 

S pozdravem a přáním pěkného dne 

Mgr. Pavel Stollár 

O kroku, který popisuje Mgr. Stollár, nemá KMČ 18 ŽÁDNÉ INFORMACE. Komise žádá ODBOR 

INVESTIC o vyjádření, zda se řeší projekt rekonstrukce celého vnitrobloku.V případě 

rekonstrukce bude KMČ trvat na zachování zelené plochy i v  budoucnu. 
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5.   Podnět obyvatel domů Litovelská 28 a Litovelská 30 

Obyvatelé domů Litovelská 28 a Litovelská 30 požadují vyřešení kritickí=é situace 

s parkováním, která vyústila až v parkování na dětském hřišti v ul. Litovelská, blízko 

č.p. 30 – situace je  nebezpečná pro děti + zničená tráva. 
 

 

 

  
 

 

 

KMČ 18 požaduje úpravu dodatkové tabule, aby byl vjezd povolen pouze obyvatelům domů 

Litovelská 28 a Litovelská 30 a podélné stání umožněno pouze těmto obyvatelům. Současně 

žádáme o umístění mechanických zábran (kameny, květináče) k  dětskému hřišti, které 

zabrání vjezdu automobilů. 
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6.   Podnět obyvatel ulice Za Zlatou Koulí 

Havarijní stav vozovky na ulicích Za Zlatou Koulí (také obrubníky) a Žilinská (od Za Zlatou koulí po 

Škrétovu) – viz fotky. 

KMČ 18 požaduje rekonstrukci nebo alespoň opravu zmíněných ulic, včetně obrubníků. 

 

   

   Za Zlatou koulí                     Za Zlatou koulí               Za Zlatou koulí       Žilinská 

 

7.   Oprava poškozených chodníků – prověření záruční lhůty. 

KMČ 18 požaduje opravu propadlých chodníků. Některé úseky jsou relativně nové, prosíme o 

prověření záručních podmínek. 

7a) Na Vozovce (křižovatka s Dvořákovou) 
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7b) Na Vozovce (naproti stánku s pečivem, u altánku dětského hřiště)  

 

7c) Na Vozovce (za přejezdem na straně stánku s pečivem, naproti vyústění ulice U Místní dráhy)
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7d) Na Šibeníku – u ambulance Mediol a blíže, směrem k Olbrachtova 
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8.    Parkování u MŠ Mozartova 22 

 

Stávající stav Viz foto níže) - vyhrazená 3 místa pro MŠ (6:30 - 16:15) od zač. šk. roku 2019/20 , 

dříve vyhrazeno pouze jedno místo. 

 

Dotaz rezidentů: Bylo nutné navyšovat počet parkovacích míst? Kdo schvaloval? Hrozí další 

navyšování vyhrazených míst v souvislosti s provozem hřiště u MŠ (provoz hřiště pro veřejnost)?  

 

Vyjádření ředitelky MŠ Mgr. Hany Schmidtové: Spádovou oblastí pro umístění dítěte do MŠ je 

celá obec Olomouc, navýšení počtu parkovacích míst bylo tedy vstřícným krokem vůči rodičům. 

Kapacita školky je 60 dětí, 3 místa považuji za adekvátní počet. Rezervace míst je nutná po celou 

dobu provozu školky (průběžné vyzvedávání dětí, rozvoz jídel, návštěvy apod.). V souvislosti s 

provozem hřiště nemám informaci, že by mělo být i veřejně přístupné a s tím by souviselo 

případné navyšování parkovacích míst s ohledem na provoz hřiště v hodinách po uzavření 

školky. 

 

 

KMČ požaduje: 

 

Dotaz na příslušný odbor, který vyhrazení parkovacích míst 

uděluje, zda automaticky vyhoví žádosti příspěvkové 

organizace nebo zda je žádost posuzována místním šetřením s 

ohledem na celkovou situaci (obytná zóna, jednosměrný 

provoz, kapacity parkovacích míst pro rezidenty atp.).  

 

Dotaz na odbor, který administruje provoz školních hřišť pro 

veřejnost, zda se uvažuje o zpřístupnění také hřišť u MŠ (příp. 

kterých?) veřejnosti, a s jakými podmínkami by toto bylo 

případně spojeno. 
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9. Opravy chodníků 2020 -  na březnové schůzi bude rozhodnuto, který chodník bude opraven 

v roce 2020 z budgetu 300 tis. Kč 

 

10. KMČ žádá o vyjádření, zda došlo k posunu v jhednání mezi SŽDC a panem primátorem ve 

věci pochodu přes trať, v ul. Na Trati 

 

11. ESTETIZACE 2020 - "KMČ posvěcuje estetizační práce ve vnitrobloku Brandlova a při ZŠ 

Mozartova v takové formě a rozsahu, jak bylo předjednáno s OMZOH."  

 

Schůze ukončena 18:30        

 

Termín další schůze a místo konání: 3. 2.3.2020 v místnosti č. 20 (suterén), budova Magistrátu 

města Olomouce, Hynaisova 10.  

 

zapsal: M. Hebelka, schválil: M. Hebelka  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


