
Komise městské části č. 18 Olomouc - západ 

Zápis z jednání KMČ č. 9/2020 

Datum, čas a místo jednání: 5. 10. 2020 od 18:00 (mimořádně), 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. Nepovolené příčné stání na ul. Litovelská (podnět p. Duška) : 

„znovu se obracím na vaši komisi s žádostí o veřejné projednání na vaší další schůzi KMČ, a o 
sepsání do zápisu z jednání KMČ tohoto mého požadavku na řešení, dle zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, nelegálního šikmého parkování motorových vozidel na ulici Litovelská, 
a to ve směru od Šibeníku směrem k nádraží Olomouc-město po pravé straně ulice. Jedná se o 
úsek od přechodu pro chodce u kadeřnictví u tramvajové zastávky Šibeník, a pravidelně a denně 
tam takto parkuje 10-20 motorových vozidel. Vždy se denně najde několik vozidel která při 
tomto šikmém parkování nedodrží v době od 5.00 hodin do 19.00 hodin vzdálenost 3,5 metru od 
tramvajových kolejí“ 

Situaci už KMČ 18 v minulosti řešila a vznesla požadavek na úpravu dopravního značení. P. 

Musil upozornil, že situace je již v řešení odboru dopravy a územního rozvoje – připravuje 

se umístění vodorovného i svislého dopravního značení.       

2.   Podněty p. Nemajera - reakce 

KMČ 18 byla doručena reakce na projednání jeho podnětu na minulé schůzi : 

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.    

Podnět KMČ byl prověřen pracovkem ODUR na místě samém a bude zařazen do našeho 

interního registru požadavků (zároveň s opravou lavičky za domem Foerstrova 10).  

Realizace bude zahrnuta do plánu prací TSMO, a.s. na rok 2021 a bude hrazena z 

finančních prostředků odboru dopravy a územního rozvoje.  

 

b) Příliš intenzivní osvětlení –  

Veřejné osvětlení bylo vyprojektováno, postaveno a schváleno v souladu s projektovou 

dokumentací a platnými předpisy. Veřejné osvětlení musí splňovat standardy pro 

osvětlení vztahující se ke třídě komunikace a světelně technickému výpočtu. ( dalšími 

parametry je výška stožárů, použité svítidlo, světelný zdroj a vzálenost stožárů, 

vybudování liniové stítě , resp.střídavé soustavy rozmístění sloupů )  
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V současné době se zpracovává nový generel veřejného osvětlení pro město Olomouc, 

kde budou veškeré parametry VO znovu aktualizovány a při případných opravách VO 

zohledněny. ( samozřejmě všechno je záviské od technického stavu stávajícího zařízení a 

přidělení finančních prostředků na rekonstrukce VO ) 

 

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

(viz zápis č. 7/2020).     

V otázce výjezdu z ul. Na Vozovce na ul. Krapkova KMČ 18 sděluje, že problematika byla 

projednána již na červencové schůzi (13. 7. 2020)  v bodě č. 1. KMČ závěrem žádala odbor 

dopravy a územního rozvoje o prověření situace a zvolení nejvhodnějšího řešení.  

V otázce žalostného stavu laviček ve vnitrobloku Na Vozovce/Foerstrova/Dvořákova žádá 

KMČ 18 TSMO, a.s. o opravu nevyhovujícího stavu laviček v předmětné lokalitě.    

3.   Estetizace, chodníkovné 

Aktuálně začaly práce na ul. Krapkova. Předseda komise ověří,  zda se skutečně jedná o 

plánovanou rekonstrukci chodníku financovanou z prostředků KMČ 18.   

Z prostředků na estetizaci se má dle schváleného projektu ještě v letošním roce realizovat 

stromová výsadba ve vnitrobloku malého sídliště na tř. Svornosti. KMČ nemá aktuálně žádné 

zprávy o termínu realizace. KMČ 18 žádá odbor zeleně a odpadového hospodářství o sdělení 

termínu realizace stromové výsadby na tř. Svornosti.   

Cenová nabídka obdržena po říjnové schůzi – nyní ve fázi rozhodování. 

V příštím roce by měla mít KMČ na estetizaci opět k dispozici částku 300 tis. Kč. Předseda 

vyzval členy komise, aby přemýšleli o možnost využití prostředků na opravu chodníků a 

estetizaci v následujícím roce. Jednou z dříve diskutovaných možností, kde využít prostředky 

na estetizaci, je rekultivace prostranství „náměstíčka“ mezi ul. Litovelskou, Žilinskou a 

Mozartovou vč. řešení neutěšené situace s kontejnery na tříděný odpad. P. Melichar prověří 

podmínky.  

 

 

4.   Různé 

Akce pro jubilanty  

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci pravděpodobně nebude akce realizována. P. 

Vymětal zjistí na komisi pro občanské záležitosti, jaký je aktuální plán.  

 

Vánoční akce 

P. Melichar v rámci iniciativy „Úřední čtvrť žije“ připravuje předvánoční „sousedskou“ akci 

navazující na úspěšnou srpnovou sousedskou slavnost. Na příští schůzi bude informovat o 

podobě a termínu akce. Vše ale záleží také na aktuální epidemiologické situaci.  
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Chystaná parkovací politika města 

Pí. Aláčová shrnula závěry prezentace chystané parkovací politiky města, která proběhla  

15. 9. 2020 ve velkém zasedacím sále MMOl. V podstatě se jedná o „brněnský model“ (město 

rozdělené do několika parkovacích zón vč. zpoplatněného parkování na sídlištích) + tři ty py 

statusu rezident, abonent, návštěvník. Rezidenti s jedním autem jsou zvýhodněni. Má 

vzniknout fond mobility – výtěžek z parkování by byl samostatně schraňován na 

dlouhodobější plány do r. 2050. Pokud zastupitelstvo v  březnu příštího roku schválí příslušné 

kroky, v horizontu 9 měsíců už se mohou realizovat první kroky. Součástí plánu je i motivace 

k přihlášení trvalého bydliště či motivační programy pro zaměstnavatele. Předseda Hebelka, 

který je současně členem dopravní komise, doplnil, že náklady na vyznačení parkovacích zón 

jsou odhadovány na asi 80 mil. Kč. Počítá se ovšem s  tím, že se za rok vrátí. 

 

Stanovisko ke sdíleným koloběžkám 

KMČ byla požádána o stanovisko a připomínky k novým sdíleným koloběžkám firem Eagle a 

Bolt. P. Musil potvrdil, že městská policie registruje stížnosti na bezohledné odstavování 

koloběžek na chodnících, kde ohrožují bezpečný průchod hendikepovaných a nevidomých. 

Současně upozornil, že koloběžka musí dle platných předpisů jet po silnici, přestože někteří 

jezdí po chodníku. Možnou inspiraci lze hledat v Brně, kde existují označená stanoviště pro 

odstavení koloběžek. P. Řezníček namítnul, že pevná stanoviště jdou proti duchu sdílených 

koloběžek. P. Melichar s p. Pospíšilem dodali, že stanoviště nemusí mít nutně podobu 

fyzického stojanu, nýbrž vyznačené zóny pro bezpečné odstavování. P. Musil navrhuje dát 

stanovištní „hnízda“ jen do historického centra města, mimo centrum ztrácejí smysl.  

 

Závěrečné stanovisko komise: KMČ 18 podporuje sdílenou mikromobilitu, je si však vědoma 

právních, bezpečnostních a dalších problémů, které se systémy sdílených koloběžek vyvstaly 

(např. jízda po chodníku, jízda se sluchátky, bezohledné odstavování, apod.). Město by mělo 

ve spolupráci s provozovateli tyto problémy řešit. 

      

Nevhodně odstavený motocykl u příjezdu ke garážím  

P. Marek upozornil na nevhodně odstavený motocykl při vjezdu ke garážím v ul. Dvořákova 9. 

P. Musil předá podnět městské policii.   

 

 

Z minulých požadavků: 

 

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

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

- v zimním období 2020/21bude provedena redukce koruny stromu - topolu o 1/3  

      b) chodník Wolkerova 38 – podnět p. Petr Novosad 

 



Komise městské části č. 18 Olomouc - západ 

Zápis z jednání, 5. 10. 2020 

Stránka 4 

„Dobry den, 

V breznu jsem vas kontaktoval ohledne problemoveho chodniku u adresy Wolkerova 38, ktery se 
skoro neda projit po kazdem vetsim desti. 

Ve vasem zapise z brezna jsem se docetl, ze pravdepodobne tam bude ucpany odpad, ktery by 
melo resit TSMO. 

Od vaseho zapisu se nic nedelo a dle meho nazoru je to zpusobeno profilem chodniku, ktery 
nebyl opraven po instalaci optickeho kabelu (cca 2 roky zpatky), ktery aktualne spravuje T -
mobile. 

Mate nejake dalsi informace o teto situaci? Neda se zde projet ani s kocarkem” 

KOMISE ŽÁDÁ TSMO O OKAMŽITOU NÁPRAVU 

 

Schůze ukončena v 19:00        

Termín další schůze a místo konání: 2. 11. 2020 od 17:00 v místnosti č. 20 (suterén), budova 

Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.  

Zda se schůze skutečně uskuteční, bude záležet na aktuální epidemiologické situaci. 

 

zapsal: H. Melichar, schválil: M. Hebelka   

 

 

 

         


