
Komise městské části č. 18 Olomouc - západ 

Zápis z jednání KMČ č. 5/2020 

Datum, čas a místo jednání: 1. 6. 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, , Daniel Řezníček, M.A., Andrea 
Aláčová, , Mgr. Tomáš Musil, Mgr. Jiří Vymětal, Ing. Martin Pospíšil 

Nepřítomni:  Mgr. Renata Konečná, Tomáš Černocký 

Hosté:  zástupce městské policie: p. Schwanzer 

1.    Zástupce městské policie (p. Schwanzer) 

P. Schwanzer informoval komisi o tom, že začal na základě jejího podnětu řešit dopravní 

situaci v lokalitě U Zlaté koule.    

2.   Přesun mobilního radaru  

Došlo k avizovanému přemístění mobilního radaru na tř. Svornosti (u křižovatky s ul. 

Mozartovou). 

Předseda komise připraví na příští jednání KMČ 18 analýzu dat, která radar shromáždil 

na předchozím umístění v ul. Litovelské.         

3.   Pozvánka na jednání komise pro architekturu 10. 6.   

KMČ 18 byla doručena pozvánka na jednání komise pro architekturu 10. 6. v  15:00 ve 

Velkém zasedacím sále MMOl, kde se bude mj. projednávat studie bytového domu pro 

dostupné bydlení v ul. Před lipami. 

KMČ 18 na jednání zastoupí p. Melichar.   

4.   Aktuální finanční stav a finanční plán 

       Částka 300 tis. Kč na opravu chodníků již plně alokována. 

       

       K dispozici zůstává částka 150 tis. Kč na provozní náklady (z toho 80 tis. Kč na velké opravy)    

       – z rozpočtu na velké opravy je 41 tis. Kč vyhrazeno na doplatek opravy chodníku na ul.   

       Krapkova – ze zbývající částky na opravy připadá 19 tis. Kč na náklady spojené s přesunem      

       a údržbou mobilního radaru a 19 tis. Kč na údržbu zeleně v prostoru okolo sousoší „Dělnická     

       rodina“ na ul. Litovelské. 
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Zbývající částku 70 tis. Kč z položky provozní náklady lze přesunout do estetizace, kde byl  

rozpočet v důsledku úsporných opatření snížen na polovinu (částka 150 tis. Kč). KMČ tak 

může na estetizaci získat částku až 220 tis. Kč (cca. 214 při zohlednění DPH). 

 

P. Řezníček upozornil, že na plánovaný výsev letniček v rámci projektu revitalizace 

vnitrobloku na ul. Svornosti už je v letošním roce pozdě. Zbylé čtyři položky (1c, 1d, 2a, 2b) si 

KMČ nechá nacenit a budou realizovány na podzim. Úkolem byl pověřen p. Řezníček. Pí. 

Aláčová vznesla dotaz, zda bude v ceně zahrnuta také údržba. P. Řezníček byl pověřen 

úkolem na příslušném odboru MMOl zjistit, kolik bude stát údržba, kdo ponese náklady a za 

jakých podmínek je možné převést údržbu na město. Pí. Aláčová se dále dotázala, jak dlouho 

bude KMČ 18 ze svého rozpočtu nést náklady na údržbu zeleně okolo sousoší „Dělnická 

rodina“ na ul. Litovelské. Předseda informoval, že náklady KMČ ponese po dobu pěti let 

(částka 19 tis. ročně). P. Řezníček upozornil, že jako jednotlivec  může dále jednat jménem 

KMČ, ale nemůže vznést oficiální požadavek na nacenění, ten musí vznést formálně komise.  

 

V hlasování KMČ 18 finanční plán a s ním související postup jednomyslně schválila. 

 

KMČ 18 žádá Odbor zeleně a odpadového hospodářství MMOl o nacenění realizace položek 

1c, 1d, 2a a 2b dle projektu revitalizace zeleně ve vnitrobloku na tř. Svornosti a vyjádření 

k nákladům na údržbu: 

 

Číslo Druh prováděné 

činnosti vč. 

počtu kusů u 

počitatelných 

položek 

Místo určení 

(adresa, zákres 

do plánku) 

Je nutný 

projekt? 

Pokud ano, 

je hotov? 

Specifikace – 

poznámka KMČ 

Realizující 

odbor 

(doplní 

odd. KMČ 

a DP) 

1a  

Výsadba keřů 

(128 ks, různé 

druhy) 

Vnitroblok 

Žilinská-

Brandlova-tř. 

Svornosti, 

podél plotu 

oddělující 

veřejné 

prostranství od 

soukromých 

zahrad. 

Výsadba keřů je 

ve 

vypracovaném 

projektu 

revitalizace 

 

Ano, hotov.: 

„Revitalizace 

zeleně 

vnitrobloku 

Žilinská-

Brandlova-tř. 

Svornosti“, 

autor: 

ZAHRADA 

Olomouc 

s.r.o. 

Požadujeme 

výsadbu této 

ucelené skupiny 

keřů, avšak 

odmítáme instalaci 

dvojité lavičky. To 

znamená, že dle 

rozpočtové tabulky 

Záhonu č. 6, která 

je součástí 

projektové 

dokumentace, se 

mají z realizace 

vyjmout položky 

43, 44, 45. Prosíme 

 

OMZOH 
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vnitrobloku 

označována 

jako Záhon č. 6. 

Přikládáme 

sken 

z projektové 

dokumentace, 

kde je pás keřů 

vyznačen 

dodatečnými 

červenými 

linkami. 

o zvážení nutnosti 

instalace 

betonových 

obrubníků. 

 

Kromě nacenění 

samotné výsadby 

prosíme též o 

zřetelné vyčíslení 

nákladů na 

NÁSLEDNOU PÉČI 

v dalších letech a 

jasné stanovení, 

kdo ji bude ze 

svých prostředků 

platit (odbor nebo 

KMČ?). 

1b Výsadba stromů 

(5 ks, Quercus 

robur 

‚Fastigiata‘ 14-

16) 

Vnitroblok 

Žilinská-

Brandlova-tř. 

Svornosti, 

v rohu (a 

v rámci) Záhonu 

č. 6. Přikládáme 

sken 

z projektové 

dokumentace, 

kde jsou stromy 

v rámci pásu 

keřů vyznačeny 

dodatečnými 

červenými 

kružnicemi. 

Jedná se o dílčí 

část rozpočtové 

položky 

„výsadba 

stromů“. 

 

Ano, hotov.: 

„Revitalizace 

zeleně 

vnitrobloku 

Žilinská-

Brandlova-tř. 

Svornosti“, 

autor: 

ZAHRADA 

Olomouc 

s.r.o. 

Požadujeme 

výsadbu stromů 

v koordinaci se 

založením 

přidruženého pásu 

keřů, viz předchozí 

bod. 

 

Kromě nacenění 

samotné výsadby 

prosíme též o 

zřetelné vyčíslení 

nákladů na 

NÁSLEDNOU PÉČI 

v dalších letech a 

jasné stanovení, 

kdo ji bude ze 

svých prostředků 

platit (odbor nebo 

KMČ?). 

 

OMZOH 
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2a Výsadba záhonu 

z 

půdopokryvných 

růží kolem 

pomníku Tomáše 

Štítného 

Prostranství 

před ZŠ 

Mozartova 

v blízkosti 

zastávky MHD. 

Nevíme Dosud k tomuto 

požadavku 

proběhla 

„pouze“ emailová 

komunikace 

s odborem (v 

polovině ledna 

2020). 

 

Prosíme tedy o 

nacenění výsadby a 

následné péče 

v dalších pěti 

letech, obdobně 

jako u předchozích 

bodů. 

 

OMZOH 

2b Výsadba živého 

plotu z keřů k 

oddělení 

kontejnerového 

stání od 

vegetační plochy 

Prostranství 

před ZŠ 

Mozartova 

v blízkosti 

zastávky MHD. 

Nevíme Dosud k tomuto 

požadavku 

proběhla 

„pouze“ emailová 

komunikace 

s odborem (v 

polovině ledna 

2020). 

 

Prosíme tedy o 

nacenění výsadby a 

následné péče 

v dalších pěti 

letech, obdobně 

jako u předchozích 

bodů. 

 

OMZOH 
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5.   Různé 

       Žádné podněty a připomínky. 

 

Schůze ukončena 17:30        

 Termín další schůze a místo konání: 13. 7. 2020 od 17:00 v místnosti č. 20 (suterén), budova 

Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.  

 

zapsal: H. Melichar, schválil: M. Hebelka           


