
Zápis ze schůze KMČ 18 - západ č. 11/2021 

Datum, čas a místo jednání: 8.11.2021 od 18:00, budova MmOl Hynaisova 10 

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

Tomáš Musil, Andrea Aláčová, Ing.  Martin Pospíšil, Ing. Miroslav Marek, Ing. Tomáš 

Černocký, Mgr. Renáta Konečná, Mgr. Jiří Vymětal, Bc. Jiří Čermák 

Termín příští schůze: 6.12.2021, 18:00 hodin, Hynaisova 10 

Požadavky KMČ k vybraným bodům z jednání: 

ad 1a) KMČ opakuje žádost na ODÚR o vyjádření. 

ad 1b) KMČ žádá o postoupení dotazu na příslušné pracoviště a sdělení aktuálního stavu – 
výsledku proběhlého VŘ, zdůvodnění, proč oprava či odstranění neproběhly, jaký je nyní plán 
atd. 
 
ad 1c) KMČ žádá odstranění nebezpečného kovového odpadu u ulic Edmunda Husserla a 

Varšavské náměstí. 

ad 1e) KMČ žádá o vyjádření ke kácení stromů Odbor městské zeleně a odpadového 

hospodářství MmOl- dosud o takovém záměru nebyla nijak informována. Dále žádá o 

odstranění pařezu a náletových dřevin před domem Polívkova 340/7b a dokončení 

vodorovného dopravního značení (jinde v ulici již provedeno). 

ad 2) KMČ žádá příslušný odbor o sdělení termínu realizace. 

 

ad 3) KMČ žádá (do budoucna, i v jiných lokalitách), aby objízdnou trasu řešil vlastník 

komunikace nejen s DPMO, ale také s PČR, která má kompetence k převážení projíždějících 

vozidel a autobusů, a tedy případně vykázání z lokalit, kam takovým vozidlům městská 

vyhláška vjezd zakazuje. 

ad 4) KMČ žádá, aby Městská policie v rámci svých zákonných kompetencí zjednala nápravu a 

navodila v místě právní stav. Dále, aby byl majitel nepovoleně parkujících vozidel vyzván 

kompetentními orgány k náhradě škody a uvedení do řádného stavu jak travnatého pásu, tak 

městského chodníku. 

ad 6) KMČ žádá přemístění mobilního radaru v ul. Krapkově v opačném směru. 

Program: 

1) Dotazy a podněty od veřejnosti- sdělení příslušným odborům 
 

a) Dobrý den, vážená Komise, patrně již nemá význam se zmiňovat o chybějícím 

vodorovném značení na křižovatce ulic Na Vozovce a Karolíny Světlé. Je potřeba se 

smířit s tím, že návrh je připraven (?), ale realizace nebude (?). 

Zvláště nyní, při uzavírce tř. Svornosti je sledování provozu na této křižovatce pouze 

pro silné nátury. Cyklisté jsou za řadou parkujících aut neviditelní, vozidla, která 

zdržuje objížďka, zde pořádají závody… Jiří Špičák, Karolíny Světlé 195/12  



Stanovisko KMČ: Předáváme opakovaně na ODÚR- na předchozí žádosti o posouzení a 
vyjádření se k tomuto podnětu komise dosud žádnou odpověď neobdržela. 
 

b) Dobrý den, v příloze Vám zasílám podklady k rekonstrukci (případně zbourání) 
stříšky. 
 Jedná se o stříšku, která stoji na pozemku p.č. 278 v k.ú. Nová Ulice. Stříška se 
nachází mezi domy Na vozovce 39,41 (p.č.1076/1 a 1076/2) a Foerstova 12, 14, 16 
(1077/1, 1077/2 1077/3) vše v k.ú. Nová Ulice. 
Jedná se o stříšku, která v dřívějších dobách byla nad malými přístřešky na popelnice. 
Oba domy již malé přístřešky odstranily na své náklady při provádění revitalizace ( 
zateplení) domů. 
 Z důvodu, že uvedená stříška stojí na pozemku, který je v majetku Města Olomouc 
požadujeme, aby došlo k jeho opravě ze strany majitele pozemku dle občanského 
zákoníku: 
 - oba domy jsou nově zateplené a voda na jednotlivých koncích teče na nové omítky 
- je potřeba zvýšit hrany na koncích, tak aby voda nepřetékala 
- současně je potřeba zrekonstruovat všechny svody a zajistit jejich bezproblémový 
odtok (předpokládám, že svody a odtok do kanalizace budou nefunkční a ucpané) 
- plech na vrchu vyměnit a vyspádovat k funkčním svodům 
- další varianta je zbourání stříšky, ale to je asi nereálné 
V příloze zasílám katastrální mapu, ortofotomapu, fotografie, email s pí Brázdovou. 
  
Z počátku probíhala neúspěšná komunikace s majetkoprávním odborem. Následovala 
komunikace s paní Brázdovou - viz email, následně s ní několik telefonátů a v září 
2020 i setkání na místě samém. Vždy mi bylo řečeno, že se pokusí rekonstrukci dát do 
plánu investic, ale zatím o ničem nevím. Paní Brázdová již na Magistrátu nepracuje. 
 Obdobné stříšky byly projednávány na zasedání rady Města Olomouc dne 14.6.2021. 
V případě potřeby mě kontaktujte. Děkuji Za SVJ Na vozovce 39,41 - Nová Ulice 
  
Ing. Jílek Jan, Na vozovce 41, 779 00  Olomouc, tel: 728 872 217 
 

 



 
SDĚLENÍ OD vladimira.brazdova@olomouc.eu zde dne 10.12.2018 

Dobrý den, pane Jílku, na základě Vaší žádosti ze dne 26. 11. 2018, která se mimo jiné 

týkala požadavku na opravu střechy pergoly na pozemcích parc. č. 1076/2 a 1077/3 v k. 

ú. Nová Ulice Vám sdělujeme, že oprava této pergoly je plánována na 1. pololetí roku 

2019. Výběrové řízení na její opravu bude provedeno cca v měsíci březnu 2018. Přeji Vám 

krásný den. Vladimíra Brázdová, odbor majetkoprávní 

Stanovisko KMČ: KMČ žádá o postoupení dotazu na příslušné pracoviště a sdělení aktuálního 
stavu – výsledku proběhlého VŘ, zdůvodnění, proč oprava či odstranění neproběhly, jaký je 
nyní plán atd. 
 

c) Milí členové komise,  

opět se na Vás obracím, tentokrát ve věci prosby občanů o odstranění nebezpečného, 

trčícího železného pozůstatku lavičky (nejspíše) u ulic Edmunda Husserla a Varšavské 

náměstí. Může to být zdraví nebezpečné pro tamní pejskaře, hrající si děti a může to 

také poškodit sekací stroj TSMO, který si tohoto reliktu z minulosti nevšimne při 

sekání trávy.  

Zkuste se na to, prosím, podívat a když tak požádat o odstranění.  

Díky moc,  

Pepa Kaštil 

tel.: 607 529 413, e-mail: kastilj@gmail.com 

mailto:vladimira.brazdova@olomouc.eu
mailto:kastilj@gmail.com


   
 
Stanovisko KMČ: KMČ žádá odstranění nebezpečného kovového odpadu. 

d) Dobrý den. Úplně nevím, jestli píšu na správná místa.  

Ráda bych podala návrhy na změnu umístění popelnic na ulici Štítného. Před domy 

56/9, 56/11. Hluk a nepořádek z odpadků kolem domu je důvodem podání. Pokud by 

nebyl možný přesun z nějakých důvodů, tak vybudování nějaké např. boudy, aby 

nedocházelo k rozlitani odpadků po okolí.     

Prosím o odpověď o dalším postupu. Děkuji. 

S pozdravem 

Kristýna Zecha Dratvová +420721280783 

Stanovisko KMČ: V odpovědi k danému dotazu KMČ uvádí, že je plně v kompetenci daného 
SVJ podat si žádost např. o přidělení menších popelnic k jednotlivým vchodům domů, 
případně navrhnout jiné řešení situace, a to přímo k Odboru městské zeleně a odpadového 
hospodářství MmOl. Aktuálně RMO např. schválila pronájem plochy v majetku města 
k vybudování oploceného kontejnerového stanoviště SVJ na ulici Foerstrově, kdy SVJ podalo 
žádost o pronájem pozemku, dodalo projektovou dokumentaci za podmínek stanovených 
stavebním úřadem a stání vybuduje na své náklady.  

e) Vážení,  
na Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MmOl jsem zjistil, že v ulici 
Polívkova, v části před nádraží Olomouc-město, má dojít k vykácení dalších stávajících 
stromů v pásmu zeleně. Tyto stromy nemají být nahrazeny novou výsadbou. S 
takovým záměrem nemůžeme souhlasit. Ulice Polívkova byla v minulosti plná stromů. 
A to dokonce na obou stranách ulice. Dokud ji město "nevylepšilo" do podoby, v jaké 
je daná část ulice dnes. Přitom v části ulice Polívkova směrem od Vozovky k 
Petelinově město vysadilo nové keře a stromy. Je tak evidentní, že možnosti jsou. Jen 
zřejmě zatím chyběla vůle. Proto Vás žádáme o učinění kroků, které povedou k 
tomu, že pokácené stromy budou nahrazeny novou výsadbou. V ideálním případě v 
celé části předmětné ulice. 
V souvislosti s kácením stromů musíme opakovaně upozornit na to, že už celé roky 
zůstává za odpadními nádobami před vchodem domu Polívkova 340/7b, 



nevyfrézovaný pařez. Dnes je již dokonce pařez zarostlý náletovými dřevinami. 
Pracovníci technických služeb ostatní pařezy před lety odstranili, vyjma toho před 
domem Polívkova 340/7b. Na danou situaci jsme opakovaně upozorňovali. Přesto 
nedošlo k nápravě. Proto Vás žádáme o iniciování nápravy a odstranění náletových 
dřevin a pařezu. 
Rovněž se na Vás obracíme s žádostí o urychlení vyřešení umístění nádob pro 
tříděný odpad v předmětné části ulice Polívkova. Nádoby nejsou umístěny v ulici tak, 
aby jejich množství bylo přibližně stejné pro každý vchod. Předně jsou všechny 
nádoby umístěny jen na jedné straně ulice. Nejvíc nádob je pak před vchodem do 
domu Polívkova 340/7b. Jako vlastníci bytů v tomto domě si připadáme jako bychom 
žili na skládce. Je to ostuda. Ostuda, kterou jsme nezavinili. A se kterou nemůže nic 
vlastními silami udělat. Z jakého důvodu nejsou nádoby pro tříděný odpad i na jiných 
místech v okolí, nám není zřejmé. Zrušením nádob na tříděný odpad na rohu ulice 
Resslova a Mozartova, došlo ještě ke zhoršení stavu. Popelnice brání volnému 
průchodu po chodníku, případně jsou umístěny na trávníku (resp. v místě, kde dříve 
trávník byl). Nejčastěji papír, ale také sklo, se válí kolem nádob. Lidé z okolí často 
využívají nejen nádoby na tříděný odpad, ale také nádoby pro odpad směsný, určené 
primárně pro náš dům. Daná situace trvá několik let.  
V neposlední řadě se na Vás obracíme s žádostí o iniciování obnovení vodorovného 
dopravního značení před jednotlivými vchody v předmětné části ulice Polívkova. Před 
každým vchodem do domu, v místě napojení pěší komunikace (chodníku) na silniční 
komunikaci, byla vyznačena značka V 12a - žlutá klikatá čára, označující plochu, kde je 
zakázáno stání. V současné době je již značení téměř neznatelné. Automobily proto 
běžně na tomto místě parkují, což brání řádnému užívání chodníku - zejména 
průchodu chodců s kočárkem či s kolem, ale rovněž to brání manipulaci s odpadovými 
nádobami. 
Věříme, že se danými podněty/žádostmi budete zabývat a k jejich řešení přistoupíte 
stejně aktivně, jako v případě odpadních nádob pro tříděný odpad na rohu ulice 
Resslova a Mozartova.  
S pozdravem, 
Mgr. Martin Veselý 
předseda výboru Společenství vlastníků Polívkova 340/7 Olomouc 

 

Stanovisko KMČ: KMČ žádá o vyjádření ke kácení stromů Odbor městské zeleně a 

odpadového hospodářství MmOl- dosud o takovém záměru nebyla nijak informována. Dále 

žádá o odstranění pařezu a náletových dřevin před domem Polívkova 340/7b a dokončení 

vodorovného dopravního značení (jinde v ulici již provedeno). 

V odpovědi SVJ na urgenci umístění odpadových nádob KMČ uvádí, že toto je v kompetenci 
jednotlivých SVJ, podat si žádost k příslušnému odboru. O schváleném záměru zbudování 
velkého kontejnerového stanoviště KMČ informovala v zápisu 09/21 s tím, že dokumentaci 
má KMČ k dispozici k nahlédnutí. (Technický popis: Bude vybudována nová zpevněná plocha 
v současném zeleném pásu mezi komunikací a chodníkem. Navržená plocha je o rozměrech 
4,5 x 2,15m lemována z bočních stran zahradním obrubníkem š. 5cm. Plocha je přístupná z 
komunikace sníženou obrubou max. +2cm nad vozovkou. Povrch je navržen z betonové 
plošné dlažby 40/40/6 šedé barvy a odvodněn sklonem 2% směrem k vozovce. Pod 



zpevněnou plochou se nacházejí stávající inženýrské sítě, které budou uloženy dělené 
kabelové chráničky DN110 s přesahem min. 0,5m za obrubu.) 
KMČ vyjádřila kladné stanovisko ke zbudování stání na ulici Polívkově, právě jako kapacitní náhradu 

zrušeného stání na rohu ulic Mozartovy a Resslovy. Plnohodnotná náhrada byla mj. podmínkou 

rušení původního stání.  

f) Dobrý den Mgr. Markéto Šnoblová. 

Píšu ohledně prosby o rozšíření parkovacích míst na pozemku 529 ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc.  V současné době je na pozemku, který je z hlavní ulice 
Dvořákova skrytý ve "dvoře" bytových domů.  Na pozemku se nachází staré 
nevyužívané sušáky na prádlo a často nevzhledný trávníkový porost. Navrhuji tento 
prostor částečně využít k navýšení parkovacích míst, které pomohou jak majitelům bytu, 
tak přilehlým firmám - doktorům - klubu dětí které se hned v přilehlé blízkosti nachází. V 
ideálním případě provést kompletní rekonstrukci této oblasti. Samozřejmě chápu, že 
takový projet není úplně tak snadný. Bohatě postačí daná místa lehce upravit a zasypat 
např. levným štěrkem. Podobně již je část pozemku upravena, bohužel kapacita nestačí. 
Stavební úprava může vyvolat dojem ztráty zelené plochy (jak zmiňuji, plocha není moc 
vzhledná, nevyužívaná). Pokud zde taková otázka nastane, zvážil bych alternativní způsob 
zátěžových dlaždic s otvory na prorůstání trávníku. Navíc plocha, která tak vznikne, může 
mít využití i jako hřiště pro místní klub dětí. 

Děkuji za upravení a předání návrhu, R.S.  

Stanovisko KMČ: Problematiku parkování KMČ řeší opakovaně, bohužel starý projekt 
revitalizace vnitrobloku Dvořákova pozbyl platnosti a peníze na nový projekt zatím nejsou. 
KMČ revitalizaci vnitrobloku Dvořákova zaslala letos na magistrát jako pro nás významnou 
dlouhodobou investiční akci, takže je evidovaná jako velmi potřebná, a to nejen z pohledu 
parkování.  

Znění zadání: 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. 

Na odstranění starých sušáků na prádlo se místních obyvatel KMČ dotazovala (magistrát 
nabízel bezplatnou likvidaci) - odpověď byla, že jsou v tomto místě hodně využívány a 
občané si nepřejí, aby byly odstraněny, proto zůstaly.  



g) Dobrý den pane Hebelko, 
 

v pondělí jsem osobně předala na magistrát města naši petici ve věci zahrádky Hejčín 
s celkem 1.020 podpisy. Tak uvidíme, jak se to posune dále. V zákonné lhůtě 30-ti dní by 
měl magistrát na tuto petici reagovat. 

      Kdybyste měli ohledně toho nějaké informace, obratem se na mě obraťte. Kdybych              
rovněž mohla opětovně přijít pak na zasedání KMČ západ, budu ráda za pozvání. 
      Děkuji a přeji pěkný den. 
      S pozdravem Mgr. Dagmar Beníková 

 
POZN.: Ještě mě napadlo, jestli byste nebyli schopni za naši KMČ – Západ prosadit  tuto 
naši petici na projednání zastupitelstva – přímo do programu. Bylo by to možné, že bych 
na daném fóru pak s přednesem petice vystoupila?   

 
Stanovisko KMČ: KMČ uvádí, že kdokoli z veřejnosti se může přihlásit k vystoupení na 
projednávání Zastupitelstva města Olomouce, a to na www.olomouc.eu/magistrat/zadosti-a-
formulare, odbor kancelář primátora, Formulář pro přihlášení do diskuse na ZMO. Případně 
osobně, v den konání projednávání ZMO, v budově MmOl na Hynaisově 10, do 9 hodin ráno.  

 
 

2) Situace s parkováním na Litovelské ulici u holičství- jaký je stav? 

 

Popis stavu: Veřejnost se opakovaně dotazuje na termín realizace změny místní úpravy dopravním 
značením -  stanovení podélného stání pro parkující automobily. 
 
Stanovisko KMČ:  KMČ žádá příslušný odbor o sdělení termínu realizace. 

 

 

3) Objízdná trasa pro autobusy po ul. Dvořákově 

Popis stavu:  KMČ zaznamenala stížnosti a obavy občanů o narušení statiky domů přilehlých 

objízdné trase pro autobusy v ulici Dvořákově. Obyvatelé cítili otřesy a praskání zdiva, kdy 

projížděla vozidla s údajně vyšší váhou více než 12 t.  

Stanovisko KMČ: KMČ žádá (do budoucna, i v jiných lokalitách), aby objízdnou trasu řešil 

vlastník komunikace nejen s DPMO, ale také s PČR, která má kompetence k převážení 

projíždějících vozidel a autobusů, a tedy případně vykázání z lokalit, kam takovým vozidlům 

městská vyhláška vjezd zakazuje. 

 

4) Autoškola Svozil – žádost o nápravu 

Popis stavu: KMČ zaznamenala opakující se stížnosti obyvatel ulice Za Zlatou koulí na nepovolené 

parkování v křižovatce, zničení travnatého pásu a chodníku parkujícími osobními automobily 

Autoškoly Svozil. Jedná se o majetek SmOl. 

Stanovisko KMČ: KMČ žádá, aby Městská policie v rámci svých zákonných kompetencí zjednala 

nápravu a navodila v místě právní stav. Dále, aby byl majitel nepovoleně parkujících vozidel vyzván 

http://www.olomouc.eu/magistrat/zadosti-a-formulare
http://www.olomouc.eu/magistrat/zadosti-a-formulare
https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10827/okp-prihlaseni-do-diskuse-zmo.cs.doc


kompetentními orgány k náhradě škody a uvedení do řádného stavu jak travnatého pásu, tak 

městského chodníku. 

 

5) Na vědomí občanům - informace z projektu estetizace  

 

Popis stavu: Aktuálně jsou dokončené stavební práce na rohu ulic Brandlova a třída 

Svornosti. Jsou položeny betonové bloky, instalovaná lavička a provádí se závěrečné terénní 

úpravy stávajícího trávníku podél chodníku. Jediné co zbývá je dovézt a rozprostřít substrát 

na záhonu č. 1. Na záhonu číslo 1 není vyseto osivo. V oblasti následné péče by se měla 

poměrnou částkou promítnout skutečnost, že záhon číslo 1 nebyl vysetý z důvodů pozdního 

provedení stavebních prací (výrazný skluz dodávky stavebního materiálu). Kalkulace nákupu 

osiva a péče budou dodavatelem zpracovány v příštím roce. 

 

6) Přemístění mobilního radaru- nová lokalita, zdůvodnění  

Popis stavu: KMČ obdržela podnět od veřejnosti k umístění mobilního radaru na ulici 
Wolkerova, mezi tramvajovou zastávku Wolkerova a hotel Comfort Inn. V současnosti je 
mobilní radar umístěn na ul. Krapkova. KMČ plně podpořila přemístění do požadované 
lokality – zařadila do pořadníku a projednala s Městskou policií. 

Stanovisko KMČ: KMČ obdržela zamítavé stanovisko k přemístění zpracované str. Bc. 
Oldřichem Korhoněm s odůvodněním, že je nutno zmínit fakt, že v místě vede trolejové 
vedení tramvají DPMO, kdy toto vedení je ukotveno ke sloupům veřejného osvětlení. Dle 
platných drážních technických norem nelze na tato zařízení výše uvedené technické 
prostředky umisťovat. Radar nelze v tomto místě instalovat. Radar tak bude pro další období 
ponechán na ulici Krapkova v místě frekventovaného přechodu pro chodce za zatáčkou 
v křížení ulic Krapkova a Na Vozovce, ale bude přemístěn k monitorování rychlosti 
v opačném směru než dosud.  

 

Zápis vyhotovila: Andrea Aláčová 

Schválil: Milan Hebelka 

Dne 11.11.2021 


