
Zápis z jednání KMČ č. 05/2021 

Datum, čas a místo jednání: 3.5. 2021 od 17:00, ON-LINE 

Přítomni: Bc. Milan Hebelka (předseda), Mgr. Markéta Šnoblová, Mgr. Renata 
Konečná, Daniel Řezníček, M.A., Mgr. Tomáš Musil, , Tomáš 
Černocký, Andrea Aláčová, Ing. Miroslav Marek, Mgr. Hynek 
Melichar, Ph.D, , Mgr. Jiří Vymětal, Ing.  Martin Pospíšil 

 

1. Opravy chodníků 2021:  

Komise jednomyslně schválila opravu chodníků pro rok 2021: 

1/ Lokalita chodník ul. Dvořákova I. část od č.13 po vjezd č. 17. Oprava viz příloha 

……………………. 173 295,30 Kč bez DPH Cena celkem………………………………… 209 687,31 Kč  

Případné přesáhnutí částky 200.000 z tzv „chodníkovného“ bude pokryto z budgetu „velké 

akce“. 

 

2. Estetizace – proběhla schůzka k realizaci plánované výsadby v rámci estetizace naší 

městské části. 

 
Čeká nás další etapa revitalizace zeleně v prostoru mezi bytovými domy na tř. Svornosti 28-
40 - založení tří nových záhonů letniček doplněných lavičkami. 
 
Členové KMČ 18 Milan Hebelka, Daniel Řezníček a Hynek Melichar se přímo na místě sešli se 
zástupci Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství a společnosti Výstaviště Flora 
Olomouc a.s., která bude výsadbu realizovat. 

 

 

3. Investiční akce - KMČ Olomouc – západ č. 18 by ráda využila možnost doplnit jednu 

důležitou investiční akci za naši KMČ do  dlouhodobých investičních akcí Tato akce 

je odsouhlasená členy KMČ. Je to pro naši KMČ důležitá a již víckrát odložená akce, 

rádi bychom tak občanům pomohli výrazně zkvalitnit život v naší městské části. 

Předmětem projektu je realizace obytné zóny v zástavbě městského typu na ul. Dvořákova, 

v k.ú. Nová Ulice na pozemcích ve vlastnictví SMOl, pozemek je kvalifikován jako ostatní 

plocha. Již dlouho je stav komunikací ve vnitrobloku v havarijním stavu. Průjezd je zajištěn po 

štěrkem zpevněných i nezpevněných, částečně asfaltových komunikací bez systému 

odvodnění. Za deštivého období v důsledku povrchových nerovností vznikají četné kaluže, 

zatéká do přilehlých domů a naopak za suchého počasí životní prostředí trpí zvýšenou 

prašností. Místa pro parkování nejsou dopravně značena, z tohoto důvodu odstávka vozidel 

probíhá v místech, která pro tento účel nejsou určena, a to v zelených plochách všude tam, 

kde to prostorové uspořádání umožňuje. Komunikace bez dopravního omezení současně plní 

i funkci pobytovou, z důvodu absence chodníkových ploch.  Stavba by měla charakter 



stavebních úprav, nachází se mimo památkovou oblast města. Účelem stavebních úprav je 

navýšení komfortu parkování, stavebně zamezit odstavování vozidel mimo místa vyhrazená 

pro parkování a zvýšení bezpečnosti pobytového prostoru. 

 

KMČ Olomouc – západ 18 o zařazení i tohoto projektu do Dlouhodobého 

investičního plánu. 

 

4. Různé – bez připomínek 

 

Další schůze KMČ 14.6.2021 v 17:00 prezenční formou.  

 

Zapsal: Milan Hebelka, 24.5.2021 

Schválil: Milan Hebelka, 24.5.2021 


