
Zápis ze schůze KMČ 18 - západ č. 09/2021 

Datum, čas a místo jednání: 13.9.2021 od 18:00, budova MmOl Hynaisova 10 

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, Ing. Miroslav 

Marek, Mgr. Jiří Vymětal, Bc. Jiří Čermák, Ing. Tomáš Černocký, Mgr. Renáta Konečná 

Termín příští schůze: 4.10.2021, 18:00 hodin, Hynaisova 10 

 

Program: 

1) Žádost o vyjádření - majetkoprávní 
 
Popis stavu: Žádost o sdělení stanoviska k darování nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce Nemovitá věc: část parc. č. 545 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc.  
Čj.: SMOL/211404/2021/OMAJ/MR/Kas Olomouc 26. 8. 2021 Spisová značka: S-

SMOL/024957/2021/OMAJ/Kas Vyřizuje: Bc. Kateřina Kašpárková, DiS.  

Záměr žadatele: Předmětná část pozemku se nachází při tř. Svornosti. Odbor majetkoprávní 
obdržel žádost Olomouckého kraje o uzavření budoucí darovací smlouvy na předmětnou část 
pozemku mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem 
jako budoucím obdarovaným. Předmětná část pozemku bude dotčena úpravou stávajícího 
vstupu do školy v rámci připravované investiční akce Olomouckého kraje „Základní škola a 
Mateřská škola logopedická Olomouc – Koridor školy a atrium“. Podrobnosti, případně 
situační plány jsou k nahlédnutí na odboru majetkoprávním MmOl. 
 

Stanovisko KMČ: KMČ jednohlasně schválila záměr o uzavření darovací smlouvy na 
předmětnou část pozemku mezi Statutárním městem Olomoucí a Olomouckým krajem. 
 

2) Kontejnerová stání na Polívkově ul. 

Popis stavu: KMČ byla seznámena s podklady k přemístění a kapacitnímu rozšíření stanovišť 
na tříděný odpad na Polívkově ulici. K dispozici měla grafická vyobrazení a technické zprávy. 
Následně má být zpracován projekt a zahájena realizace. 

Stanovisko KMČ: K navrhované dokumentaci KMČ nemá žádné připomínky. Rozšíření kapacity 
stanoviště schvaluje, s ohledem na zrušení kontejnerového stání na ulici Mozartově.  

3) Vyhodnocení II. ročníku Sousedské slavnosti, plán dalších akcí 

Popis stavu: Sousedská slavnost pořádaná 28.8. se opět setkala s ohlasem obyvatel i 
návštěvníků Úřední čtvrti. Velký zájem byl o komentované prohlídky s průvodcem, tentokrát 
2 okruhů- významné vily a židovská úřední čtvrť. Zástupce pořádajícího spolku KMČ 
prezentoval i budoucí záměry- vydání publikace Úřední čtvrť, pokračování v již tradičním 
pořádání Sousedské slavnosti a jako další aktivitu pořádání vánočního setkání s Mikulášem 
nebo rozsvěcením stromku. O přesném termínu akce bude KMČ s předstihem informována. 



Stanovisko KMČ: KMČ jednohlasně podporuje činnost pořádajícího spolku. Na Sousedskou 
slavnost schválila finanční příspěvek z rozpočtu na „velké akce“. 

4) Projekt estetizace- žádost o vyjádření ke stávajícímu stavu 

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. 

Stanovisko KMČ: KMČ se dotazuje na termín dokončení celkové realizace záměru. Dále žádá o 
popis aktuální situace (byla- li realizovaná výsadba- jaká?) a plán pro příští měsíce. S ohledem 
na odsouhlasené náklady výsadby pak KMČ požaduje přesný rozpis a vyúčtování 
provedených prací. Součástí objednané zakázky bylo zbudování dalšího záhonu, ohraničení 
kolíky s lany (levnější varianta oproti původně zamýšleným obrubníkům) a nákup zeminy i 
osiva pro příští rok, když pro výsadbu letniček již nebyl vhodný termín. Zástupci KMČ 
s příslušnými odbory vždy komunikovali a jsou jim nadále k dispozici, informace o průběhu, 
změnách v realizaci a čerpání uvolněných financí však KMČ dosud neobdržela. 
 
Aktuální foto z místa plánované realizace: 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Slavnostní setkání jubilantů s dárky  

Popis stavu: Slavnostní setkání jubilantů s doprovodným programem a předáním dárků je letos 

(s ohledem na protipandemická opatření) umožněno a proběhne v termínu 5.10.2021 

v obřadním sále olomoucké radnice. Setkání je rozděleno do dvou skupin, a to ve 14 a 15:30 

hodin. Účastníci budou o termínu vyrozuměni zasláním pozvánky. 

Stanovisko KMČ: Zástupci KMČ se na slavnostním setkání podílejí organizačně i programově, 

budou přítomni a obyvatelé místní části se na ně mohou obrátit s případnými dotazy či návrhy 

k projednání. 

  

Zápis vyhotovila: Andrea Aláčová 

Schválil: Milan Hebelka 

Dne 20.9.2021 


