
 

 

Komise městské části č. 18 Olomouc - západ 

Zápis z jednání KMČ č. 2/2021 

Datum, čas a místo jednání: 1. 3. 2021 od 17:00, online 

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, Ing. Martin Pospíšil, Mgr. Tomáš Musil, 
Tomáš Černocký, Mgr. Jiří Vymětal 

Nepřítomni:  nikdo 

Hosté:  nebyli 

1.    Stav chodníku na rohu ul. Mozartova a Na Vozovce 

Paní Aláčová na dřívější schůzi KMČ 18 upozornila na stav chodníku 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 následné ověřil p. Musil: Došlo sice k výměně dlaždic, ale tyto nejsou řádně usazeny 

(viklají se). Kontaktovaná odpovědná osoba z TSMO, a.s., která provedla kontrolu uvedení do 

původního stavu, k věci sdělila 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 pak mělo dojít  k celkovému předláždění chodníku, včetně úpravy 

podloží.  

Na upozornění komise, že chodník je veřejná komunikace a musí být tedy v  řádném stavu, 

nikoli provizorním, reagovala odpovědná osoba z TSMO, a.s. s tím, že do 31. 3. 2021 je 

v uvedené lokalitě povolen pojezd chodníku, po jeho ukončení bude dále postupováno dle 

pravidel uvedených v rozhodnutí o zvláštním užívání. 

2.   Zjednosměrnění ulic K. Světlé, Grégrova a U Místní dráhy  

Záležitost KMČ 18 řeší již od března 2020. 

Komise souhlasila s reakcí člena KMČ 18 a zástupce ředitele Městské policie Olomouc Mgr. 

Tomáše Musila na občanský podnět: 

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 týká 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 vedlejší pozemní komunikace na hlavní jako hodně rizikové. Sice dojde ke 

snížení počtu parkovacích míst, ale podstatným způsobem se zvýší BESIP v místě. Navrhuji na 
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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. 

Odbor dopravy a územního rozvoje MMOL vzal požadavek komise na vědomí. 

KMČ 18 požaduje vyjádření ODÚR MMOL, že se požadavku bude věnovat, nikoliv, že pouze 

berou danou věc na vědomí.   

3.   Celkové náklady na opravu chodníku na části ul. Krapkova realizovanou v  r. 2020   

Realizace chodníku Krapkova proběhla ve dvou objednávkách ODÚR, a to č. 80 --- úsek mezi 

domy č. 16-18 v celkové ceně 314 121,- Kč včetně DPH, z toho 40 476,-  uhradilo Odd. KMČ a 

DP a 273 645 Kč ODÚR z přidělené částky 300 000 --- a č. 100 – úsek od č. 14 na konec po ul. 

K. Světlé v celkové ceně 273 560 včetně DPH  v plné výši uhrazené ODÚR. 

P. Musil pochválil provedení chodníku na Krapkove, ale pozastavil se nad výší nákladů. 

Upozornil také, že údajně má nově opravený  chodník v  brzké době opět rozkopat firma kvůli 

pokládce kabelů. P. Musil informaci ještě ověří. Předseda komise upozornil, že v takových 

případech firmy často neuvedou chodníky do původního stavu.  

4.   Investiční plán 

Předseda KMČ byl e-mailem informován o investičních projektech, jež jsou součástí 

Dlouhodobého investičního plánu SMOl a týkají se MČ Olomouc-západ. Součástí tohoto 

plánu jsou aktuálně dva projekty v této MČ:  

1. UL. B.Němcové - rekonstrukce stoky BVIIIb11 a vodovodu  

2. MŠ Wolkerova – výměna chodníků v areálu. 

Současně byla KMČ požádána o případné náměty na dalších projekty v kategoriích investice, 

neinvestice a oprava nad 2 mil. Kč.  

P. Melichar v této souvislosti upozornil na dosud nedokončenou revitalizaci vnitrobloku na 

ul. Dvořákova č. 22-26 z minulých období, k níž propadla projektová dokumentace. Paní 

Aláčová dále zmínila chybějící vybavenost dětského hřiště u železničního křížení na ul. Na 

Vozovce (lavičky, odpadkové koše) či možnost kofinancování sousedské slavnosti v  Úřední 

čtvrti v rámci neinvestičních akcí. KMČ 18 se bude těmito podněty dále zabývat a náměty 

dodá v termínu do konce května.   

5.   Přechod žel. trati mezi ul. Na Trati a Václavkova 

V médiích se objevila informace, že se v místě snesené lávky připravuje úrovňový přechod. P. 

Melichar potvrdil, že podle posledních informací by měla být varianta úrovňového přechodu 
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díky odstranění kusé koleje a protažení automatizovaného zabezpečení, možná. Dlouho se 

však v této věci neobjevila žádná nová informace. 

 

KMČ 18 žádá Odbor kanceláře primátora SMOl o vyjádření, v  jaké fázi je aktuálně řešení 

úrovňového přechodu trati v lokalitě Na Trati/Václavkova.  

6.   Žádost o stanovisko k nájmu nemovité věci – poštovní odkládací schránka 

KMČ 18 byla doručena žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Olomouce Nemovitá věc: parc. č. 792/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 v 

k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Záměr žadatele: Pozemek parc. č. 792/1 se nachází při ulici 

Wolkerova. Státní podnik Česká pošta, s.p. žádá o bezplatné umístění 1 kusu poštovní 

odkládací schránky (o rozměrech 0,49 m x 0,425 m x 1,645 m) k uložení zásilek pro poštovní 

doručovatele. Schránka se stojanem bude ukotvena k zabetonovanému roštu. 

KMČ jednomyslně doporučuje žádost schválit. 

7.   Estetizace 

KMČ 18 bude v roce 2021 pokračovat v realizaci revitalizace prostoru okolo bytových domů 

na Tř. Svornosti č. 28-46. 

KMČ 18 požaduje realizaci výsevu čtyř letničkových záhonů dle projektové dokumentace a 

přílohy k tomu zápisu.  

8.  Opravy chodníků 

Paní Aláčová vznesla podnět na opravu chodníku na ul. Dvořákova v  úseku od křižovatky Tř. 

Svornosti po ul. Resslovu. Stav chodníku není havarijní, je však velmi neestetický. Pan 

Melichar dodal, že zanedbaných chodníků, které by si v  hodnotné lokalitě vilové čtvrti 

zasloužily výměnu, je více (zejm. pak na ul. Resslova). P. Musil dále upozornil na zcela 

havarijní stav chodníku na ul. Karoliny Světlé 3-5 (u prodejny zdravé výživy), který se 

propadá.  

KMČ 18 požaduje prověření stavu chodníku v ul. Karolíny Světlé (č. 3.-5) a v případě 

potvrzení havarijního stavu o jeho rekonstrukci mimo prostředky KMČ.  

P. Černocký upozornil na poškození komunikace stavebním jeřábem na ul. Kašparova. 

KMČ opět žádá pověřené pracovníky TSMO, a.s. o důsledné prověřování stavu komunikací při 

jejich přebírání po ukončení záboru. 

9. Estetizace – prostředky na péči o zeleň   

Celková výše prostředků vynaložených KMČ 18 na údržbu zeleně vysazené v rámci estetizace 

činí na r. 2021 částku 40 857,33 Kč. Tato částka bude převedena na rozpočet OMZOH MMOl 

z prostředků KMČ určených na služby. KMČ 18 nese náklady na údržbu po dobu pěti let. 
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10. Různé 

     a. Revitalizace „náměstíčka“ mezi ul. Litovelská, Mozartova a Žilinská 

P. Melichar jakožto zástupce sousedské iniciativy informoval KMČ 18 o dalším vývoji 

v otázce revitalizace tohoto prostoru, který bude částečně financován z  Nadace VIA. 

V tuto chvíli existuje projekt a probíhají jednání s útvarem hlavního architekta a OMZOH 

MMOl ve věci jeho realizace. KMČ 18 vyjadřuje projektu podporu a je připravena se 

případně spolupodílet na financování jeho realizace.   

    b. Poškození sousoší na ul. Litovelská      

P. Marek upozornil na poškození sousoší „Dělnická rodina“ na ul. Litovelská – je uražený 

loket sochy dítěte. 

KMČ 18 žádá příslušný odbor MMOl o prověření a zajištění nápravy škody.  

    c. Parkování na ul. Litovelská – občanský podnět 

KMČ 18 byla doručena stížnost občana žijícího na ul. Litovelská upozorňujícího na nově 

vyznačené komerční reservé dvou mimořádně velkoryse pojatých parkovacích míst před 

domem č. 12, které ubírá již tak zoufale chybějících parkovacích míst pro rezidenty.   

   

 

P. Musil souhlasí s nesystémovostí tohoto řešení, reservé by mělo být podle něj 

vymezeno časově (třeba od 8:00 do 16:00). Připomněl přitom, že k otázce nepovoleného 

šikmého stání na druhé straně ulice, které KMČ 18 opakovaně řešila v  minulosti, se 

mezitím sešel s odpovědným pracovníkem ODUR MMOL a mělo by dojít k úpravě.  
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Předseda komise opět konstatoval, že KMČ není v  takových případech nijak konzultována 

a je vždy postavena před hotovou věc. V případě stížnosti je pak častou odpovědí, že je 

vše v souladu s předpisy a platnou legislativou (byť se jedná o nesystémové řešení).   

         d. Pokácení vzrostlého stromu na ul. Kašparově 

P. Černocký upozornil na pokácený vzrostlý stříbrný smrk na Kašparově ul. kvůli vedení 

plynovodu.  

KMČ 18 žádá příslušný odbor o vyjádření, proč byl vzrostlý strom skácen a plynovod 

nebyl veden mírně odkloněnou trasou. 

 

Schůze ukončena 18:25  

    

 Termín další schůze a místo konání: 5. 4. 2020 online 

 

zapsal: H. Melichar, schválil: M. Hebelka           


