
Komise městské části č. 18 Olomouc - západ 

Zápis z jednání KMČ č. 8/2020 

Datum, čas a místo jednání: 7. 9. 2020 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, Daniel 
Řezníček, M.A., Andrea Aláčová, , Mgr. Tomáš Musil, , Ing. Martin 
Pospíšil, Tomáš Černocký, Mgr. Jiří Vymětal 

Hosté:  zástupce městské policie: p. Schwanzer 

1.    Poděkování organizátorům Sousedské slavnosti 

Předseda p. Hebelka poděkoval jménem celé komise organizátorům Sousedské slavnosti 

„Úřední čtvrť žije!“, která úspěšně proběhla dne 29. 8. 2020 na rohu ul. Mozartova a Žilinská. 

P. Melichar poděkoval jménem organizátorů předsedovi KMČ za pomoc při záboru veřejného 

prostranství a finanční příspěvek na akci. 

P. Melichar dále informoval komisi o vyhodnocení akce  ze strany organizátorů, účinkujících i 

návštěvníků a dalších chystaných akcích vč. záměru estetizace náměstíčka mezi ul. Litovelská 

a Mozartova/Žilinská ve spolupráci s KMČ.      

2.   Zástupce městské policie (p. Schwanzer) 

P. Schwanzer upozornil na zhoršení dynamické i statické dopravy v  městské části v důsledku 

probíhajících rekonstrukcí. 

Následovala diskuse o chystané parkovací politice města. Komise upozorňuje, že 15. 9. od 

18:00 proběhne ve velkém zasedacím sále budovy MMOl na Hynaisově 10 veřejné 

projednání chystané parkovací koncepce města (zatím však existuje pouze analytická část). 

16. 9. pak v prostoru oranžerie ve Smetanových sadech proběhne od 17:00 také projednání 

nové strategie zeleně města Olomouce. 

Pan Musil upozornil, že situaci s parkováním zhoršují i lidé, kteří nemají v  Olomouci 

přihlášený trvalý pobyt. Zde by mohlo pomoci rezidenční parkování rozdělené do zón 

s různou mírou zpoplatnění – to by občany motivovalo přihlásit se k trvalému pobytu ve 

městě. 

Předseda p. Hebelka jako člen dopravní komise Rady města Olomouce poukázal, že existují 

příklady dobré praxe z jiných měst, kde se Olomouc inspiruje, ale tvorba koherentní 

parkovací koncepce bude ještě dlouhý proces.      

3.   Podnět p. Doležela - odstavené vozidlo v ul. Sobieského 

a) P. Doležel v e-mailu upozornil, že se v ul. Sobieského nedaleko místa, odkud bylo 

v nedávné době odstraněno odstaveného vozidlo zn. Range Rover, objevilo další vozidlo bez 

RZ se staženým okénkem a vypuštěnými koly. Předseda p. Hebelka upozorni l také na 

nepojízdný vůz zn. Fiat odstavený v ul. Za Zlatou koulí. 
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Podněty předány přítomnému zástupci městské policie.     

b) P. Doležel dále upozornil na prasklý poklop v  chodníku v ul. Na Šibeníku. 

Předseda komise podnět předá telefonicky na TSMO.    

4.   Přesun lavičky v ul. Na Šibeníku 

Na základě dřívější žádosti KMČ o přesun lavičky v  ul. Na Šibeníku (podnět manželů 

Maděrkových a Mikulíkových), bude tato na zkušební dobu přemístěna.  

 

5.   Podnět p. Stanke - Parkování v ul. Krapkova 

Neutěšená situace s parkováním se nevyřeší, dokud nebude jednotná parkovací koncepce 

města, která je momentálně v přípravě (viz bod 2). 

Dočasné zákazy zastavení byly v ul. Krapkova umístěny po dobu rekonstrukce nám. Hrdinů, 

kdy byla Krapkova hlavní průjezdnou komunikací. 

K podnětu stání aut rozvážejících pizzu u bývalé restaurace U Fleka proběhlo v  místě šetření 

městské policie. Po odstranění dočasného zákazu zastavení parkují zmíněná auta dle 

platných předpisů.        

6.   Podněty p. Nemajera  

a) Havarijní stav laviček na ul. Foerstrova 8 – stav bude prošetřen a informace předána 

příslušnému odboru. Pokud se další lavičky objevily v  regulačním plánu, není to ještě záruka, 

že v místě budou instalovány. Regulační plán pouze reguluje prostor, není studií či 

projektem.    

b) Příliš intenzivní osvětlení – KMČ 18 žádá Odbor dopravy a územního rozvoje MMOl, 

Oddělení majetkové správy komunikací o prošetření, zda osvětlení v  lokalitě splňuje 

současné standardy. 

c) Výjezd z ul. Na Vozovce na ul. Krapkovu – identický podnět řešila KMČ na své minulé schůzi 

(viz zápis č. 7/2020).     

7. Topol ve slepé odbočce z ul. Litovelská (za budovou Komerční banky)  

     Strom je ve špatném stavu, při větrném počasí z něj padají větve.  

     KMČ 18 žádá Odbor zeleně a odpadového hospodářství MMOl o prověření stavu stromu a     

     odborný zásah, případně skácení.  

 

8. Jabloně na ul. Dvořákova  

Objevují se stížnosti na znečištění aut a komunikací spadaným ovocem v  ul. Dvořákova. 

V  části ulice se jabloně na základě podnětu KMČ skácely a provedla se náhradní výsadba. 

V této části ulice není náhradní výsadba s ohledem na vedení inženýrských sítí možná. Existují 

tedy jen dvě možnosti – vykácet jabloně bez náhrady nebo nechat stávající stav. KMČ již 
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problematiku v minulosti v součinnosti s MMOl řešila a došla k závěru, že část jabloní, kde je 

možná náhradní výsadba, se pokácí a část, kde náhradní výsadba možná není, se zachová. 

KMČ 18 opětovně žádá TSMO o častější úklid spadaného ovoce v  sezóně.      

9. Přemístění radaru 

Mobilní radar ve vlastnictví KMČ 18 byl přemístěn z Tř. Svornosti, kde se příliš neosvědčil (byl  

zastíněn zelení) na ul. Krapkovu (ve směru k nádraží Olomouc-město). V prosinci bude 

přesunut na opačnou stranu ulice – ve směru k Výstavišti Flora. 

10. Různé  

P. Černocký upozornil na plánovanou výstavbu soukromých studentských kolejí v  ul. 

Kašparova na místě bývalých zahrádek, s níž nesouhlasí místní obyvatelé. Podle nich je takový 

objekt nevhodný k charakteru místa jako klidové rezidenční čtvrti. KMČ 18 bude situaci 

sledovat. 

 

Pí. Aláčová upozornila na chodník na rohu ul. Mozartova a Na Vozovce poškozený v  důsledku 

proběhlé rekonstrukce budovy. Po skončení rekonstrukce byly pouze vyměněny prasklé 

dlaždice za nové, chodník však zůstal zvlněný.  

Situaci ověřil p. Musil: 

Z fotografií je patrné, že došlo sice k výměně dlaždic, ale tyto nejsou řádně usazeny (viklají se). 

Odpovědnou osobou, která provedla kontrolu uvedení do původního stavu je pan Halinár (603 

577 961) z TSMO a.s., který mi k věci sdělil následující. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce 

předmětné nemovitosti má dále pokračovat a stavebník bude opět žádat o povolení k pojíždění 

chodníku (umístění kontejneru), považuje opravu chodníku za provizorně dostačující. Na závěr 

celé rekonstrukce by mělo dojít k celkovému předláždění chodníku, včetně úpravy podloží.  

 

 

V otázce památkové ochrany tzv. Úřední čtvrti bude KMČ nadále spolupracovat s  pí.  

Grasseovou z Národního památkového ústavu. 

 

Příští – říjnovou – schůzi KMČ 18 navštíví v náhradním termínu Ing. arch. Vaňáč ze Studia 

Raketoplán a představí projekt zástavby proluky v  ul. Litovelská a novostavby domu se 

startovacími byty v ul. Před Lipami.  

P. Vymětal vznesl dotaz na p. Musila z městské policie, jak postupovat, když se v rámci akce 

„Ukliďme Česko“ najdou použité injekční stříkačky. P. Musil odpověděl, že  městská policie na 

to má speciální vybavení a nádoby pro sběr infekčního materiálu. Je třeba nález nahlásit a 

dobře popsat jeho lokaci. 

 

P. Vymětal upozornil na blížící se podzimní termín přání jubilantům. Letos s ohledem na jarní 

situaci s koronavirovou pandemi proběhne pouze jeden – podzimní – termín za obě pololetí. 

P. Vymětal stanoví termín.    

Schůze ukončena v 19:00        
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Termín další schůze a místo konání: 5. 10. 2020 od 17:00 v místnosti č. 20 (suterén), budova 

Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.  

 

zapsal: H. Melichar, schválil: M. Hebelka           


