
Zápis ze schůze KMČ 18 - západ č. 07/2021 

Datum, čas a místo jednání: 12.7. 2021 od 17:00, dle místních šetření v ul. Dvořákově, 
Litovelské, Žilinské, Mozartově 

Přítomni: Bc. Milan Hebelka (předseda), Mgr. Markéta Šnoblová, Daniel Řezníček, M.A., Mgr. 

Tomáš Musil, Andrea Aláčová, Mgr. Hynek Melichar, Ph.D, Ing.  Martin Pospíšil 

Omluveni: Jiří Vymětal, Ing. Marek, Tomáš Černocký 

Termín příští schůze: 9.8.2021 dle aktuálních protiepidemiologických nařízení (online, 

prezenčně) 

 

Program: 

1) Revitalizace „náměstíčka u sochy“ 
 
Popis stavu: KMČ podporuje dlouhodobý zájem/ projekt vzešlý z občanské iniciativy o 
revitalizaci zeleně, úpravu stání pro nádoby k třídění odpadu a zajištění mobiliáře 
v prostranství křížení ulic Litovelská, Mozartova, Žilinská. Cílem je dát prostoru 
reprezentativní charakter a rozšířit možnosti jeho využívání obyvateli čtvrti (pořádání 
slavností, relaxační zóna, komunitní setkávání). Obnova stávající zeleně, nová výsadba i 
mobiliář budou financovány jak z prostředků KMČ uvolněných na estetizaci, tak z Nadace 
Via.  
 
Stanovisko KMČ: V současné době je zpracován návrh/ studie řešení tohoto prostoru, 
zástupci obyvatel iniciovali vznik spolku (zisk právní subjektivity), kdy nyní běží lhůta pro 
zápis do rejstříku, a jsou vedena jednání s příslušnými odbory magistrátu s cílem získat 
potřebnou součinnost při realizaci záměru (povolení odstranění stávající zeleně a její 
náhrada novou výsadbou). KMČ tuto občanskou aktivitu jednoznačně podporuje. 
 

2) Výsadba letniček 

Popis stavu: Z projektu estetizace byla odsouhlasena výsadba letniček v lokalitě vnitrobloku 
tř. Svornosti – Brandlova – Foerstrova. Konkrétní specifikace zakázky byla odsouhlasena 
místním šetřením dne 20. 5. 2021, a to za účasti zástupců KMČ, odboru městské zeleně a 
odpadového hospodářství, odboru dopravy a územního rozvoje a společnosti Flora. Výsadba 
dosud není realizována. 

Podle vyjádření zástupce Flory Olomouc zde dne jednání KMČ se čeká na dodání materiálu a 
laviček.  

Stanovisko KMČ: KMČ se dotazuje na termín realizace výsadby a zároveň relevantnost 
výsadby. Je vůbec ještě vhodné letničky vysazovat, případně jaké náhradní řešení Flora 
navrhuje? S ohledem na odsouhlasené náklady výsadby pak KMČ požaduje přesný rozpis a 
vyúčtování provedených prací. KMČ také vyjadřuje znepokojení nad vážným ohrožením 
realizace řádné objednané a dohodnuté zakázky. 
 



K oprávněnosti dotazů KMČ přikládá krátkou rekapitulaci průběhu realizace záměru: 

- o záměru založení záhonů letniček a výsadby stromů byl příslušný odbor informován již 
v roce 2020 
- tabulka s požadavky na estetizaci byla v řádném termínu odeslána 
- v únoru a březnu 2021 člen komise p. Řezníček, nad rámec povinné tabulky, komunikoval 
s kompetentními osobami z magistrátu výběr letničkových směsí a nacenění prací  
- v polovině dubna se KMČ opět dotazovala na fázi výsadby, na začátku května (hackerský 
útok zbrzdil odpověď ze strany magistrátu) KMČ obdržela vyjádření, že Flora stále 
zpracovává požadavek na nacenění plánovaných prací a také, že dosud nebylo dodáno 
nacenění laviček od ODÚR, který žádost obdržel v únoru – bylo tedy dohodnuto místní 
šetření 
- dne 20. května proběhlo místní šetření, za účasti předsedy KMČ 18 p. Milana Hebelky a 
členů komise p. Hynka Melichara a p. Daniela Řezníčka. Zástupci KMČ vyjádřili obavy ohledně 
termínu realizace výsadby letniček. Jak zástupce ODÚR, tak zástupce Flory včasnou výsadbu 
potvrdili, veškeré dotazy jim byly zodpovězeny a finální realizace záměru byla potvrzena. 
Ohledně mobiliáře KMČ dostala informaci, že lavičky jsou k dispozici, čekají pouze na repas. 
Řešil se také problém se včasným provedením rozpočtové změny (informaci měl magistrát 
od února), ale ani poté, co byly peníze uvolněny nedošlo k úplné realizaci záměru  
- KMČ má zato, že z její strany byla poskytnuta vždy řádná a včasná součinnost 
 
 
Aktuální foto z místa plánované realizace: 
 

  

 
 



 

3) Dotazy veřejnosti  

 

a) Vážený pane Hebelko, 
vážená komise, 
chtěla bych Vás požádat o projednání na zasedání komise KMČ Olomouc-západ provoz 
restaurace Stodola na Litovelské ulici. Moje rodina sousedí se zahrádkou restaurace ve 
vnitrobloku. V letošním roce tato restaurace rozšířila své aktivity o živou hudbu a sledování 
sportovních přenosů ve venkovní části pod slunečníky. Návštěvníci této restaurace byli hluční 
již v minulosti, letos ale hluk, který se šíří do okolní části obytné zástavby nabral na intenzitě. 
Akce v zahrádce restaurace nejsou pouze o víkendech, kdy člověk může utéct hluku na chaty 
a chalupy. Bohužel jsou akce i v pracovním týdnu. Akce končí  obvykle ve 22 - 23 hodin, tedy 
neporušují rušení nočního klidu. Bohužel ale v tomto hluku v letních měsících, kdy máme 
všichni okna otevřená není možné trávit klidné odpoledne a večery v našich domovech. 
Kolem letní zahrádky restaurace je mnoho bytových domů - bytovka na Mozartové ulici, 
patrové domy s více byty na Svornosti a Litovelské. Nespokojených obyvatel s provozem této 
letní zahrádky je více. 
Byla bych ráda, kdyby bylo možné zakázat provozovateli organizovat koncerty hudby, popř. 
taneční večery apod. ve venkovních prostorách zahrádky restaurace, tak aby to 
nenarušovalo klid občanů žijících v sousedních domech. Myslím si, že nejsme k zábavě úplně 
netolerantní, ale již provoz restaurace Leguán, kterého máme v přední části domu a který je 
relativně poklidný, naši trpělivost již docela vyčerpává. 
 
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem 
Ing.Libuše Mohaplová 
Tř.Svornosti 4 
 

Stanovisko KMČ: V současné době neexistuje městská vyhláška, která by omezovala či 

vymezovala provoz restaurací a zahrádek, ani KMČ tedy nemá žádnou kompetenci se 

k problematice vyjadřovat či zaujímat jakékoli stanovisko. V případě rušení nočního klidu se 

mohou obyvatelé obrátit na Městskou policii, případně podat podnět na přestupkovou 

komisi magistrátu města. 

 
b) Dobrý den, 

touto cestou bych Vás chtěl požádat o radu či pomoc ohledně zisku placeného parkovacího 
stání v ulici Wolkerova 950/24. Jedná se o stání, která jsou v blízkosti ředitelství silnic a 
dálnic.  
 
Dlouho jsem na internetu hledal na koho se obrátit či nabídky na možnost pronájmu 
parkovacích stání v Olomouci. Ale bohužel jsem nic nenašel, takže nevím jak to vlastně řešit. 
Z toho důvodu jsem usoudil, že asi jako první krok bude nejrozumnější oslovit Vás jako 
předsedu komise městské části Nová ulice.  
 
Bydlím zde již několik let a parkování jsem nijak neřešil, parkoval jsem pod okny domu 
950/24 na Wolkerově ulici. Je to silnice, která vede k ředitelství silnic a dálnic. Jsou tam 



vyhrazena dvě podélná místa. Ale nyní mi začal dávat za stěrač vzkazy provozovatel 
ubytovny, která se nachází v našem domě s tím, že místa patří jemu. Nedalo mi to a koukal 
jsem tedy do katastru nemovitostí, přiznám se, že nejsem nějak zběhlí v tomto nahlížení, ale 
nikde jsem nevyčetl, že by ta místa opravdu patřila ubytovně. Dle mého je to veřejná 
pozemní komunikace a stát na tom místě s vozidlem může každý. Je možno si onu skutečnost 
někde prověřit? Stejně tak to je i u hospody "U Ječmínka" kde jsou dvě neoznačená místa 
kde s možností  parkovat, ale to si nárokuje pronajímatel hospody, že ta místa jsou jeho a 
zde nemohu parkovat automobil. Opět jsem koukal do katastru a je to veřejná pozemní 
komunikace. Takže se také tomu podivuji. Jde mi jen o princip. Pokud mi na to neumíte 
odpovědět, tak se zlobit nebudu. 
 
Dále jsou zde k dispozici parkovací místa, která jsou uzamykatelná. Tato místa se nachází 
kousek od vedoucí železniční tratě. Je tam i dopravní značka s dodatkovou tabulkou, kde jsou 
napsány registrační značky vozidel, která zde mají stání zaplacená. Tato dodatková tabulka 
dlouho nebyla aktualizovaná a tak si lidé na dodatkovou tabulku lepí své registrační značky 
vytisknuté na papír. Těžko pak soudit, zda opravdu to místo mají zaplacené a mohou jej 
využívat. Měl bych zájem o zisk alespoň jednoho parkovacího stání s tím, že si pronájem 
zaplatím, ale nevím na koho se obrátit. Zkouším tedy Vás zda budeme umět mě nasměrovat 
kam napsat či zajít a situaci řešit.  
 
Věřím, že mi budete umět nějak pomoci nebo poradit. 
Budu se těšit brzké odpovědi  
S přáním hezkého den 
Drliczek Zdeněk 
 
Stanovisko KMČ: V této věci nemá KMČ žádné kompetence, doporučuje obrátit se přímo na 
ODÚR (odbor dopravy a územního plánování, odd. majetkové správy a údržby komunikací –
mmol.odur@olomouc.eu) 
 

c) Dobrý den,  
 
obracím se na vaši KMČ s dotazem, jak to, prosím, případně vypadá s tím přislíbeným 
projektem úpravy dopravního značení parkování na ulici Litovelská ve směru od Šibeníku 
směrem k nádraží Olomouc - město? 
 
Dle tehdejších slov p. Klevara z ODÚR MmOl měla realizace proběhnout v 1. pololetí tohoto 
roku. 
 
Jedná se o to nelegální šikmé parkování vozidel na ulici Litovelská ve směru od Šibeníku 
směrem k nádraží Olomouc - město, kdy denně v době od 5.00 do19.00 takto parkující 
vozidla často nezachovají volný jízdní pruh o šířce 3,5 metru mezi těmito vozidly a vnější 
tramvajovou kolejnicí, čímž porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích. A  jedoucí 
vozidla po ulici Litovelská od Šibeníku k nádraží Olomouc - město kvůli tomu pak jezdí po 
tramvajovém pásu, a ne ve svém jízdním pruhu. 
 
Děkuji. 
 

https://mail.mmol.cz/owa/redir.aspx?C=To1sHA4iM4B7kNZRbN1Aqr3pYl5ocaA-zBcOXKdAbrm8forr9ELZCA..&URL=mailto%3ammol.odur%40olomouc.eu


S pozdravem Jan Dušek 
 

Stanovisko KMČ: Na základě jednání komise (viz. zápis) ze dne 5.10.2020 KMČ žádá o 

vyjádření ODÚR. 

 

4) Z minulých jednání komise 

 

a) Odstranění nepotřebného majetku: 

KMČ 18 – Olomouc – západ požaduje odstranit sušáky na prádlo ve vnitroblocích mezi domy 
Foersterova 36-40 a Svornosti 34-38 na základě požadavků SVJ. Tyto požadavky včetně 
souhlasu SVJ byly předány na majetkoprávní odbor. 

 
1) RMO schvaluje odstranění nepotřebného majetku na základě návrhů KMČ se 

souhlasy dotčených SVJ dle důvodové zprávy a její přílohy. 
 

2) RMO ukládá oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť zajistit 
postupné odstranění nepotřebného majetku dle důvodové zprávy a její přílohy a na 
zajištění odstranění tohoto majetku použít finanční prostředky z estetizace. 

 

Stanovisko KMČ: KMČ zcela nesouhlasí s nařízeným způsobem financování z prostředků 

komise na estetizaci, odstranění nepotřebného majetku na výzvu magistrátu má být 

provedeno na náklady města. 

 

5) Různé – bezpečnost dopravy v působnosti KMČ 18- západ 

 

Popis stavu: Oddělení městských částí a detašovaných pracovišť MMOl bylo uloženo zajistit 

požadavky a návrhy komisí na zlepšení bezpečnosti v dopravě (přechody, značení, zklidnění 

dopravy apod.). Na tento podnět naše KMČ zareagovala návrhem viz. níže. 

 

 

  

Já bych poukázala a ráda bych, aby se do těchto návrhů zahrnula bezpečnost ulice Na 

Vozovce. Zejména proto, že na ulici Na Vozovce není ani jeden přechod pro chodce, přitom 

v místě je základní škola, dvě mateřské školky, středisko sociální prevence, neziskovky Jitro a 

Credo a mnoho dalších. Takže bezpečnost dětí, které chodí do školy, dávám na první místo. 

  

Na našem jednání KMČ jsme řešili projekt, který asi taky už pozbyl platnosti a který byl dříve 

vypracován, a to „zóna 30“. Zmiňuju ho proto, že v něm tato problematika byla 

zakomponovaná, včetně vybudování pruhu pro cyklisty, který tento projekt rovněž řešil ….ul. 

Na Vozovce je hodně cyklisticky využívaná trasa, zejména z důvodu napojení na cyklostezky 



v parku. To ale zmiňuji jen okrajově a nevidím to jako nejvyšší prioritu bezpečnosti, ale 

apeluju z důvodu bezpečnosti na vybudování přechodu pro chodce – hlavně kvůli dětem. 

  

Děkuji za zařazení tohoto podnětu. 

  

Hezký den všem 

Markéta Šnoblová 

 

 Stanovisko KMČ: Jednohlasně schváleno. 

 

Zápis vyhotovila: Andrea Aláčová 

Schválil: Milan Hebelka 

Dne 12.7.2021 


