
Komise místní části, č. 18 – Olomouc-západ 

Zápis z jednání KMČ č. 12/2020 

Datum, čas a místo jednání: 14.12. 2020 od 18:00 (mimořádně), ON-LINE 

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 

1) Požadavek Od: jirispicak@volny.cz 
 

Dobrý den, opět přeposílám. Zkráceně: 
  
1. vodorovné dopravní značení křižovatky Na Vozovce-Karolíny Světlé 
(mohu zaslat snímky toho, co si tady naši spoluobřané řidiči dovolí ...) 
2. Zjednosměrnění ulic K.Světlé, Grégrova a U Místní dráhy 
 
Řešeno již v březnu 20202 
   
  
Reakce Tomáš Musil: 
  
Stanovisko za mne - plně se ztotožňuji s názory pisatele. Jedná se o nedotažené řešení 
projektu "Zóna 30", kde bylo se zjednosměrněním předmětných ulic počítáno. Došlo by tím k 
legalizaci stávajícího parkování. 
  
Co se týče zmiňovaného vodorovného značení č. V 13 - Šikmé rovnoběžné čáry, které zde bylo 
na ulici Na Vozovce stanoveno jako dočasné řešení před realizací "Zóny 30", také nechápu 
proč byla vynechána křižovatka ulic Na Vozovce x Karolíny Světlé. Osobně považuji vjetí z 
vedleší pozemní komunikace na hlavní jako hodně rizikové. Sice dojde ke snížení počtu 
parkovacích míst, ale podstaným způsobem se zvýší BESIP v místě. Mohli bychom navrhnout 
za KMČ na tuto křižovatku doplnit stanovení uvedeného dopravního značení, neboť je 
předpoklad, že v nejbližší době tato lokalita nedozná zásadních úprav. Je jasné, že zmíněné 
VDZ č. V 13 je duplicitní s obecnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, ale 
vzhledem k jejímu opakovanému užití na ulici Na Vozovce to dává smysl. 
  
Předpokládám, že ke zjednosměrnění ulic Karolíny Světlé, Grégrova a U Místní dráhy dojde až 
při realizaci "Parkovací politiky" - při rozšíření zóny placeného parkování. 
  
Komise zcela souhlasí s Tomášem Musilem. 

 

2) ESTETIZACE 2020 – info ohledně výsadby dřevin ve vnitrobloku Žilinská x Brandlova, 

realizace ing. Libor Tandler – 52.880 Kč s DPH 

mailto:jirispicak@volny.cz


 

 

  
3) Chodník na rohu ul. Mozartova a Na Vozovce  - 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  – ODUR bere na vědomí   

  
Dle názoru KMČ je chodník veřejná komunikace a tedy musí být stále v řádném stavu a ne 
v provizorním!  
 

  
4) 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 upozornil také na nepojízdný vůz zn. Fiat 
odstavený v ul. Za Zlatou koulí. 

 Vozidlo BMW bylo dne 12.9.2020 odstraněno z místa provozovatelem. 
 Dne 9.9.2020 bylo odstavené vozidlo Fiat bez platné TK (do 10/2017) oznámeno správnímu 
orgánu a na ODUR MMOl. 



 

4) Podnět od p. Lešanský: 

Často chodím Štítného ulicí na tramvaj a do města. Cestou mně vadí stanoviště kontejnerů 
na tříděný odpad. Jsou umístěny na rampě mostu přes železniční trat´ do Řepčína, před 
domy č.p. 9 a 11. Zabírají přibližně polovinu šířky chodníku, navíc bývá kolem nich značný 
nepořádek. Problém s jejich umístěním jsem považoval za neřešitelný. 
Nedávno odvysílaný pořad v Televizi Morava o podzemních kontejnerech mne přivedl na 
myšlenku, prověřit projekčně možnost jejich instalace v tomto prostředí. Domnívám se, že by 
technicky bylo možné umístit je v přilehlém břehu náspu komunikace, skryté pro pohled z 
oken bytů. Obsluha by zůstala shora, z rozšířeného chodníku.   
 

Ty stávající malé kontejnery opravdu ohyzdí danou část města. Chodník je značně 

frekventovaný vzhledem k tramvajové zastávce, která slouží i pro návštěvníky Fakultní 

nemocnice a studenty Lékařské fakulty PU. Realizace podzemních kontejnerů v daném území 

přesáhne možnosti jednoho odboru, nejlépe by bylo "zaháčkovat" pro posouzení možnosti 

řešení některého z náměstků primátora. 

S pozdravem 

Jaroslav Lešanský“ 

KMČ 18 se ztotožňuje s požadavkem p. Lešanského a žádá příslušné odbory o rekaci. 

_________________ 

 

6 ) Optický kabel - Za Zlatou koulí – podnět od: Ing.Vencovský 

Část 1: 

„Dobrý den, 

v říjnu obyvatelé ulice Za Zlatou koulí byli srozumněni s perspektivní výměnou plynového 

potrubí za středotlaké, s předpokladem výměny v r.2022. 

Hodně obyvatel v ulici by chtělo stabilní a rychlé připojení internetu přes optický kabel. 

Stávající optické kabely jsou, pokud je mi známo, zakončeny Foerstrova 1120/46 a z druhé 

strany ulice údajně tř. Míru 1284/1 -nutno ověřit na nej.cz... 

Protože se v současné době připravují projekční podklady na trasy/křížení výkopů pro nové 

plynové potrubí..., nabízí se využít rozkopané ulice na souběžné pokladení optického kabelu 

k jednotlivým RD v ulici. Investice by po dohodě s plynárnami by byla navýšena 

propojovacími výkopy k vytypovanému konci optic. kabelu. Největší část investičního 

nákladu je právě ve výkopech, vlastní opt. kabel není již tak finačně náročný. 

Pokud budete potřebovat součinnost se zajišťováním agendy, obraťe se na viz níže, můj 

kontakt“. 

Část 2: 



„Dobrý den, 

obracím se na vás z titulu hlav. investora s rozhodovací pravomocí. V říjnu r.2020 obyvatelé 

ulice Za Zlatou koulí (Olomouc-Nová Ulice) byli srozumněni s perspektivní výměnou 

plynového potrubí za středotlaké, s předpokladem výměny v r.2022. 

Protože je ještě dostatek času pro možné souběžné položení HDPE trubky pro optický kabel, 

obracím se na vás, o zvážení této možnosti. 

Stávající optické kabely jsou zakončeny hned v ústí ulice Za Zlatou koulí na sousedící ulici tř. 

Míru 1284/1. 

 

Využití optic. vláken by sloužilo nejenom pro připojení internetu do jednotlivých rod. domů, 

ale i pro perspektivní využítí pro načítání dat z měřičů atd. 

Tímto řešením se také omezí opakovanému rozkopávání chodníku. 

 

Pokud by pomohlo být nápomocen pro vyřízení např. sdružené investice atd. s jinými 

zainteresovanými organizacemi (nej.cz, ČEZ, Vodovody), rád bych se zúčastnil i s pomocí 

komise městské části KMČ č.18 Olomouc - západ (p. Hebelka). 

 

Předem děkuji za odpověď. 

 

S pozdravem 

 

ing. Pavel Vencovský 

Za Zlatou koulí 8“ 

 

Reakce KMČ:  

KMČ nemá pravomoce o tomto rozhodovat,plně však podporuje záměr obyvatel Za Zlatou 

koulí 

Pokud chce Ing. Vencovský realizovat takový komerční záměr, za KMČ mu můžeme pouze 
říct, že pokud zahájí svá jednání s hlavním investorem s rozhodovací pravomocí, tak KMČ dá 
souhlasné stanovisko za obyvatele. 
 
KMČ žádá příslušné odbory o součinnost v jednání s Ing. Vencovským. 
 

7) Wolkerova 38 -  odborem dopravy MMOl bylo zadáno zpracování dokumentace pro 

stavební povolení. Do konce roku 2020 bude zpracována projektová dokumentace pro 

provedení stavby a bude požádáno o stavební povolení.. Realizace akce bude zařazena do 

návrhu plánu velkých oprav na rok 2021 k odsouhlasení radou města. 

  

 



8) termíny schůzí KMČ 18 v roce 2021: 

 

11.1., 1.2., 1.3, 12.4., 3.5., 7.6., 12.7., 2.8., 6.9., 4.10., 1.11., 6.12. 

 

9) Různé - KMČ 18 přeje všem obyvatelům veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021 

 

Zapsal: Milan Hebelka, 14.12.2020 

 

 


