
Komise městské části č. 18 Olomouc - západ 

Zápis z jednání KMČ č. 4/2020 

Datum, čas a místo jednání: 18. 5. 2020 od 17:00, budova MMOl, Hynaisova 10 

Pozn. Z důvodu vypuknutí pandemie Covid-19 a vládním nařízením s ní souvisejícím se dubnová 

schůze KMČ 18 neuskutečnila a květnová schůze proběhla v  náhradním termínu.  

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

Omluveni:  Ing. Martin Pospíšil 

Hosté:  zástupce městské policie: p. Schwanzer 

1.    Zástupce městské policie (p. Schwanzer) 

Předseda komise upozornil přítomného zástupce  městské policie na zahájení stavby odbočky 

k plánovanému obchodnímu centru a nové rezidenční čtvrti v  lokalitě bývalých kasáren v ul. 

Na Šibeníku/Tř. Míru a vyjádřil obavy ze zúžení stávajícího chodníku v důsledku zřízení 

odbočovacího pruhu a zvýšené dynamické i statické dopravy v lokalitě, kde už nyní je 

problém zejména s parkováním v přilehlých ulicích.    

2.   Přesun mobilního radaru  

Komise byla informována panem Bc. Danielem Paříkem z  Městské policie Olomouc, že 

v souvislosti s uvolňováním opatření spojených s koronavirovou epidemií bude původní 

zrušený termín demontáže zařízení na měření rychlosti z  ul. Litovelské a následná montáž na 

ul. Tř. Svornosti v měsíci březnu 2020, nahrazen a realizován dne 27. května 2020 v  10:00 dle 

původních požadavků.      

3.   Parkování v ul. Krapkova a blízkém okolí   

Paní Zuzana Dostálová se e-mailem obrátila na KMČ 18 s dotazem, 

zda magistrát zvažuje rozšíření placené zóny parkování i na ulice mimo centrum nebo jinou 

možnost jak regulovat nápor aut, která se vyhýbají placeným zónám?  

Pro obyvatele ulic (v našem případě konkrétně Krapkova a blízké okolí), které jsou za hranicí  

placených zón, je prakticky nemyslitelné odjet v dopoledních hodinách, jelikož jsou bez  

šance, že by po návratu měli kde zaparkovat, protože ti, co přijíždí do města, zde často 

zaparkují na celý den. 

S dotazy týkajícími se parkování – zejména v lokalitě mezi ul. Krapkovou a Foerstrovou – se 

komise setkává pravidelně. Dokud město nepřipraví systémovou parkovací koncepci, situace 

se nezlepší.  
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KMČ 18 žádá Odbor dopravy a územního rozvoje MMOl o vyjádření, v jaké fázi je příprava 

parkovací koncepce.   

4.   Reakce příslušných odborů MMOl na minulé podněty  

A) Rozbitý chodník před domem Wolkerova 38 

požadavek byl postoupen k prověření na TSMO, a.s., oddělení pasportu a rozkopávek. 

Odbor dopravy a územního rozvoje zadal zpracování projektové dokumentace na opravu 

chodníku Wolkerova 38a - 50. 

B) Podnět obyvatel domů Litovelská 28 a Litovelská 30  

Obyvatelé domů Litovelská 28 a Litovelská 30 požadují vyřešení krit ické situace        

s parkováním, která vyústila až v parkování na dětském hřišti v  ul. Litovelská poblíž č. 30 – 

situace je nebezpečná pro děti, ničí se trávník. 

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

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

Současně žádala o umístění mechanických zábran (kameny, květináče) k  dětskému hřišti, 

které zabrání vjezdu automobilů.  

Odbor dopravy a územního rozvoje se vyjádřil, že nebude upravovat stávající dopravní 

značení. Problém s parkováním na zeleni je dle odboru nutné řešit prostřednictvím orgánů 

činných v trestním řízení. (MPO) 

 C) Parkování u MŠ Mozartova 

       

      Odbor dopravy a územního rozvoje každou žádost posuzuje individuálně. Každou     

      žádost o vyhrazená parkovací místa schvaluje na svém zasedání Rada města Olomouce.        

    

 D) Podnět obyvatel ul. Za Zlatou koulí 

            

      Havarijní stav vozovky na ulicích Za Zlatou Koulí (také obrubníky) a Žilinská (od ul.Za     

      Zlatou koulí po Škrétovu).  

            Požadavek KMČ 18 na rekonstrukci nebo alespoň opravu zmíněných ulic, včetně     

      obrubníků   - bude zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s.  

          

        E) Oprava poškozených chodníků a prověření záruční lhůty 

  

Požadavky KMČ 18 na opravu propadlých chodníků a prověření záručních podmínek  v ul. 

Na Vozovce (křižovatka s Dvořákovou, naproti stánku s pečivem u železničního přejezdu 

a naproti vyústění ul. U Místní dráhy) a v ul. Na Šibeníku (u ambulance Mediol a směrem 

k Olbrachtově)  byly zařazeny do plánu prací TSMO, a.s.      
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5.   Podnět H. Matznerové – hřiště ve vnitrobloku ul. Wolkerova (za garážemi) 

Bydlím v blízkosti hřiště, které se nachází na ul. Wolkerova. Je to ostuda této městské 
části. Hřiště je v žalostném stavu viz. foto. V těchto končinách není jiná možnost kam si jít 
zakopat s míčem. Mluvila jsem s lidmi, kteří v okolí bydlí a nejsem jediná které stav hřiště 
vadí. Hlavně řidičům malých dětí.  

Žádám Vás o opravu nebezpečných částí hřiště. A žádám o informaci, zda se počítá s 
rekonstrukcí. Děkuji a věřím v brzkou nápravu. 

   

KMČ 18 žádá odbor investic o vyjádření, zda plánovaná revitalizace vnitrobloku zahrnuje 

též opravu předmětného hřiště. Z prostředků KMČ 18 na estetizaci již bohužel není 

možné hřiště v letošním roce opravit.  

6.   Žádost společnosti CAR CITON, s.r.o. o nájem pozemku 

KMČ 18 bylo doručeno požadované doplnění zdůvodnění žádosti společnosti Car Citon, s.r.o. 

o nájem pozemku v ul. Před Lipami.  

Vážený pane předsedo, 
k Vaší žádosti o doplnění zdůvodnění Vám sděluji následující:  
Společnost CAR CITON s.r.o. má ještě jeden vjezd do svého areálu z ul. Před L ipami, ale 
ten slouží zejména pro zákazníky prodejny vozů Citroen. Společnost si požádala o nájem, 
jelikož předmětné části pozemků se nachází v oploceném areálu této společnosti, kdy 
oplocení i vjezdová brána jsou v jejím vlastnictví, a společnost tedy tyto části pozemků 
užívá bez právního titulu. 
V tomto oploceném areálu společnosti CAR CITON s.r.o. se nachází také nemovité věci 
(garáže) ve vlastnictví soukromých osob, které využívají právě příjezd, který je 
předmětem žádosti o nájem. V případě schválení nájmu společnosti CAR CITON s.r.o. 
bude nájemci uložena povinnost umožnit těmto vlastníkům přístup přes předmět nájmu 
k jejich nemovitým věcem. 
 
Prosím zaslání Vašeho vyjádření k předmětné žádosti. 

KMČ v hlasování jednomyslně schválila nájem předmětného pozemku společnosti CAR 

CITON, s.r.o. s věcným břemenem umožnění bezplatného příjezdu majitelů ke garážím.   
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7.   Chodníkovné a estetizace 

Lokalita chodník ul. Krapkova od č. 18 po č. 16 včetně. 

Oprava viz příloha ……………………. 281 476,30 Kč bez DPH 

Cena celkem…………340 586,32 Kč s DPH 

 

Částku nad 300 tis. Pokryje KMČ 18 z „provozních peněz“. 

 

Současně KMČ 18 požádala o opravu druhého úseku v ul. Krapkova z částky 2,7 mil. Kč na 
opravy komunikací dle požadavků KMČ (tj. akcí, které zásadně převyšují možnosti komisí, ale o 
nichž rozhodne rada): 

 

Lokalita chodník ul. Krapkova od č. 14 po ul. Kar. Světlé.  

Oprava viz příloha ……………………. 224 902,00 Kč bez DPH 

Cena celkem………………………… 272 131,42 Kč s DPH 

  

Člen komise Daniel Řezníček prověří aktuální stav řešení estetizace vnitrobloku na ul. Svornosti. 

 

8. Různé 

Žádné podněty. 

 

Schůze ukončena 18:00        

 Termín další schůze a místo konání: 1. 6. 2020 od 17:00 v místnosti č. 20 (suterén), budova 

Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.  

 

zapsal: H. Melichar, schválil: M. Hebelka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


