
Komise městské části č. 18 Olomouc - západ 

Zápis z jednání KMČ č. 6/2020 

Datum, čas a místo jednání: 13. 7. 2020 od 17:00, budova MMOl, Hynaisova 10 

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. Renata Konečná, Tomáš Černocký 

Nepřítomni: Mgr. Jiří Vymětal, Ing. Martin Pospíšil 

Hosté:  zástupce městské policie: p. Schwanzer, Dr. Šebela 

1.    Zástupce městské policie (p. Schwanzer) 

P. Schwanzer oznámil komisi, že provedl kontroly nahlášených vraků v městské části. Na ul. 

Sobieského měl být odstaveny vůz Range Rover bez RZ, ten se však již v místě nenachází. 

Nahlášený domnělý vrak v ulici Krapkova (e-mail pana Viktory) není dle platné legislativy 

stále vrakem. Zákonná lhůta uplyne až za 6 měsíců. Vozidlo s propadlou technickou 

kontrolou na ul. Polská 48 již bylo z místa odstraněno.  

Da dotaz předsedy komise, zdaje možné, aby policie zmapovala vraky v celé městské části, 

odpověděl p. Musil, že v rámci MČ 18 se aktuálně žádné vraky nenachází. Všechny stávající 

byly odstraněny a lidé často jako vraky nahlašují auta, která z hlediska platné legislativy vraky 

nejsou.  

P. Musil dále reagoval na druhý  e-mailový dotaz pana Viktory. Vodorovné dopravní značení 

je v lokalitě kvůli náležitým rozhledovým poměrům. Důvod vzniku značení, bude nejlépe znát 

vlastník komunikace. 

Stání v křižovatce ul. Na Šibeníku/Sobieského a Na Šibeníku/Pod Lipami (e-mailová žádost M. 

Doležela) je v řešení, místo je skutečně rizikové. 

Pí. Aláčová upozornila na výjezd z ul. Na Vozovce na ul. Krapkovu – rizikové místo se špatnou 
viditelností při vyjíždění. Vodorovné šrafování  je zde příliš krátké a často zde přejíždějí také 
cyklisté. Pí Aláčová: Je možné řešit situaci umístěním vypouklého zrcadla? Musí se to řešit 
přes odbor, který řeší značení?  

P. Musil: „Situaci by mohlo vyřešit prodloužení stávajícího vodorovného dopravního značení 
(č. V 13) nebo instalace dopravního zrcadla.“ 

KMČ 18 žádá příslušný odbor (dopravy a územního rozvoje), aby prověřil situaci a zvolil 

nejvhodnější variantu řešení. 
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2.   Dr. Šebela – zjednosměrnění U Místní dráhy 

Dr. Šebela upozornil na nepovolené parkování aut v  ul. U místní dráhy. Ulice je úzká – auta v ní 

parkují z obou stran. Na straně železnice auta pravidelně parkují na trávníku, kde vyjezdila 

bahnité strouhy plné vody. Od ul. Grégrovy dál, kde se řešil identický problém, jsou již na 

trávníku umístěny betonové skruže osazené zelení bránící parkování pořízené na náklady odboru 

zeleně a odpadového hospodářství. 

Dr. Šebela požádal KMČ 18 o souhlas se zjednosměrněním ulice a dotázal se, zda je možné 

skruže pořídit z prostředků, které má na estetizaci. 

P. Musil: Parkování v ul. U Místní dráhy nesplňuje předpisy ani na pravé straně ulice, neboť při 

stání vozidel zde není zachován volný jízdní pruh o šířce 3 metry pro každý směr jízdy. 

Zjednosměrnění této ulice (a dalších ulic kolmých na ul. Na Vozovce) se objevilo již v rámci 

projektu zavedené „zóny 30“, který byl řešen už někdy před 12 lety. Zjednosměrnění nezabrání 

parkování na zeleni – skruže jsou lepším řešením.  

Předseda komise Hebelka: Řešení případů nepovoleného parkování v  ul. U Místní dráhy byla 

vždy odkazována na chystaný větší projekt, který však nebyl dosud realizován.  Dávám hlasovat o 

souhlasu se zjednosměrněním. Nebráníme se využít prostředky estetizace na  nějakou formu 

estetické zábrany – v letošním roce už prostředky nejsou, do konce roku by se však pořízení a 

instalace skruží už nestihla.KMČ popřemýšlí o variantě mechanické zábrany a případně by ji 

zafinancovala z prostředků na estetizaci v příštím roce. 

KMČ 18 v hlasování jednomyslně vyjádřila souhlas se zjednosměrněním ul. U místní dráhy ve 

směru k ul. Na Vozovce. 

Kdyby se nerealizovalo zjednosměrnění, navrhuje Dr. Šebela značku zákaz stání a žlutou čáru . P. 
Musil: Čára platí jen na pozemní komunikaci, ne na zeleni. P. Melichar:Pozemek je navíc SŽDC. P. 
Musil: parcela 336/3 – vlastník SMOl. Ale je tam ochranné pásmo kolem dráhy. Prověříme.  

3.  Lavička u zastávky MHD - žádost z e-mailu (Maďerkovi, Na Šibeníku 25) 

V důsledku posunu zastávkyMHD v ul. Na Šiběníku využívají lidé k posezení a odkládání věcí plot 

domu č. o. 25.Dochází tak údajně k jeho poškozování.Manželé Maďerkovi chtějí, aby k přesunuté 

zastávce byla umístěna lavička. 

Žádost: 

„My majitelé domu Na Šibeníku 25 žádáme touto cestou o projednání a vyřešení 

dlouhodobého problému, který se týká opakovaného poškozování majetku našeho domu 

( konkrétně oplocení domu). 

Před domem je umístěna zastávka autobusu MHD Gymnázium Hejčín ve směru Šibeník, která 

byla posunuta o několik metrů z původního místa, kde také byla lavička pro čekající cestující. 

Po posunutí zastávky však již lavička posunuta nebyla a zůstala na původním místě a nové 

sezení  nebylo vytvořeno. Jelikož  v opačném směru není  zastávka se dvěma  lavkami přímo 

naproti, ale posunutá o několik metrů ve směru Šibeník,  lidé čekající na autobus nemohou 
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využít k sezení ani tyto lavičky. A tak si sezení a odkládací plochu udělali z našeho plotu. 

Původní plot zničili a ten nový  (dokončený v dubnu 2020) je již znovu poškozený (odřený, 

okopaný ,špinavý). Je zcela pochopitelné, že když si nemají lidé kam sednout a odložit své 

věci, využívají tuto možnost. 

Žádáme tedy o vyřešení této situace buď posunutím zastávky zpět k zapomenuté lavičce nebo 

dále ve směru Šibeník naproti zastávky s lavičkami v opačném směru a nebo o zajištění 

vhodného sezení pro čekající cestující. 

O celé situaci jsme již informovali i odbor strategie a řízení, (p. Luňáčka),který je ochoten po 

projednání na zasedání komise situaci řešit. Prosíme také, aby byla podána žádost na odbor 

dopravy, aby celou situaci prověřil. 

Přílohou posíláme i fotodokumentaci. 

Předem moc děkujeme za projednání a kladné vyřízení celé záležitosti.  

S pozdravem 

Maděrkovi, Mikulíkovi 

 

KMČ 18 žádá příslušný odbor MMOl o prověření variant přesunutí lavičky k přesunuté zastávce 

či zbudování nového vhodného posezení. 

 

4.Možnost rekonstrukce či zbudování nových přístřešků MHD 

KMČ 18 nemá podnět na rekonstrukci či zbudování nového přístřešku zastávky MHD v městské 

části „západ“. 

 

 

5.   Nový obytný komplex Na Šibeníku a dopravní situace (dotaz Ing. Rašky  z e-mailu) 

V lokalitě probíhá výstavba bytového komplexu a příjezdové cesty k němu.KMČ 18 sdílí  obavy, že 

novádopravní spojka spolu s výstavbou nových 181 bytů nepříznivě ovlivní již tak 

problematickou dopravní situací v místě. S KMČ 18 v této záležitosti nikdo 

nekomunikoval.Webové stránky developera s více informacemi ke stavěnému bytovému 

komplexu: https://www.bytysibenik.cz/cs/ 

 

6. Estetizace parčíku před ZŠ Mozartova 

KMČ 18 bylo zasláno nacenění živého plotu. Spolu s ním poslán i projekt záhonové 

„šachovnice“ okolo sochy – zatím bez nacenění. KMČ pro své rozhodnutí žádá nacenění i této 

záhonové úpravy. 

 

7. Neinformování KMČ o občanských iniciativách v městské části 

https://www.bytysibenik.cz/cs/
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Údajně z iniciativy náměstka primátora Mgr. Pelikána vznikly v prostoru betonové plochy 

dětského hřiště barevně vyznačené šablony pro hry. 

Taktéž se nově objevila lavička na ul. Litovelské. Ani o jedné iniciativě nebyla KMČ 18 

informována. KMČ by byla do budoucna ráda informována o iniciativách občanů v rámci městské 

části. P.  

Jelikož tyto iniciativy musí projít schválením příslušných oborů MMOl, prosíme MMOl o 

informování.  

 

8. Žádost – pacht zahrádek na ul. Štítného 

Spisová značka: S-SMOL/109146/2020/OMAJ/Bel 

KMČ 18 v hlasování jednomyslně souhlasí s prodloužením pachtu předmětných pozemků.  

9. Projekt domu dostupného bydlení a polyfunkčního domu Litovelská/Před Lipami 

P. Melichar podal report ze zasedání Komise pro architekturu, územní plánování a pro program 

regenerace památek MPR, kde byl představen projekt domu se startovacími byty v  ul. Před 

Lipami a polyfunkčního domu v proluce na ul. Litovelská.  

P. Melichar jménem KMČ 18 pozval autora projektu Arch. Vaňáče ze Studia Raketoplán na 

srpnovou schůzi komise. Projekt zde bude blíže představen a členové komise i veřejnost budou 

mít prostor pro dotazy. 

 

10.Vyjádření k vyjasnění situace s parkováním mezi ul. Krapkovou a Foerstrovou 

V současné době se zpracovává analytická část, jejíž koncept se nyní projednává. Poté bude 

následovat návrhová část, kdy již počítáme s větším aktivním zapojením KMČ i veřejnosti. 

Jednotlivé návrhy budou přímo konzultovány s dotčenými KMČ a naplánované jsou v rámci této 

části dvě veřejná projednání. Jejich termín ještě upřesníme, ale pravděpodobně proběhnou v 

září a lednu. 

11.Sousedská slavnost – Úřednická čtvrť žije! 

Skupina občanů městské části vč. p. Melichara připravuje na 29. 8. 2020 od 14:00 sousedskou 

slavnost nazvanou Úřední čtvrť žije, jejímž cílem je sezvat sousedy žijící (nejen) v  tzv. Úřední 

čtvrti na příjemné společenské posezení s doprovodným programem a připomínkou 

urbanistického a společensko-historického významu této části města. V rámci akce budou 

představeny také studie možné revitalizace náměstíčka na ul. Litovelské. Akce bude 

propagována v srpnovém vydání Olomouckých listů. 

KMČ 18vyjádřila této plánované akci podporu, konkrétní finanční příspěvek však zatím není 

možné vyčíslit. KMČ rovněž vypomůže s propagací akce. 

Paní Aláčová nabídla výpomoc s mediálním pokrytím. 
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Schůze ukončena 18:30  

Termín další schůze a místo konání: 3. 8. 2020 od 17:00 v místnosti č. 20 (suterén), budova 

Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. 

 

zapsal: H. Melichar, schválil: M. Hebelka     


