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Tel.: (+420) 585 513 433, E-mail: podatelna@olomouc.eu 

http://www.olomouc.eu 
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Adresa: Spálená 108/51, 110 00 Praha 1 

Tel.: (+420) 736 780 126, E-mail: mepco@mepco.cz 

http://www.mepco.cz 
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Název projektu/akce 
Stručný popis projektu/akce 

 
Místo realizace  

Předkladatel 

(jméno, popř. 

instituce) 

Předpokládané 

náklady  

Pilíř 1: Konkurenceschopná a kreativní Olomouc 

Cíl 1.5: Podporovat inovace a kulturně kreativní průmysly 

Organizace 

vzdělávacích akcí, 

workshopů 

a konferencí 

Organizace 36 vysoce odborných akcí, z toho: 12 akcí určených studentům 

středních a vysokých škol se zaměřením na oborovou motivaci, snížení 

nezaměstnanosti a uplatnění v regionu, 24 akcí určených pro rozvoj 

odborností a zvýšení konkurenceschopnosti regionu v oblastech s vysokou 

přidanou hodnotou. Předpokládaný počet návštěvníků akcí je 900 osob. Z 12 

akcí vznikne i veřejný webinar, aby bylo možné doručit odborný obsah široké 

veřejnosti a studentům SŠ a VŠ v regionu. Cílem projektu je přimět špičkové 

odborníky k návratu do Olomouce, a těm, kteří zde působí, poskytnout 

vzdělání od odborníků na mezinárodní úrovni. 

Vault 42, Koželužská 

31 

Radek Holík, MgA. 

Vault enterprise z. s. 
645 tis. Kč 

Pilíř 2: Olomouc - perla Evropy 

Cíl 2.3: Zmodernizovat a rozšířit nabídku volnočasové, kulturní, sportovní a turistické infrastruktury včetně využití potenciálu vodních toků a vodních ploch 

Holický les 

Holický les je projekt vznikající sportovně rekreační zóny na jihu města 

Olomouce mezi městskou částí Holice, Nové Sady a Nový Svět. V rámci 

projektu by mělo být do tohoto prostoru umístěno dětské hřiště, workout 

hřiště a in-line okruh. Je zde také prostor pro další výsadbu liniových stromů 

kolem budoucí cyklostezky a in-line okruhu. Záměrem je vybudování 

volnočasového prostoru, kde si lidé mohou odpočinout uprostřed zeleně nebo 

se sportovně realizovat podle vlastní chuti a fyzických sil.  

Jih města Olomouce: 

Holice – Nový Svět 

Ivana Kalodová 

Spolek pro Holický 

les 

 

Pilíř 3: Udržitelná Olomouc 

Cíl 3.1: Zajistit udržitelnost dopravy ve městě ve všech formách včetně řešení parkování 

Cyklostezky 

1. Cyklostezka ulice Šlechtitelů – Přichystalova, délka cca 550 metrů. 

2. Cyklostezka ulice Partyzánská – Stará Přerovská až k Olympii, délka 

cca 1000 metrů.  

3. Cyklostezka od ulice Šlechtitelů, souběžně se silnicí č. 570 na Dolní 

Novosadskou.  

Jih města Olomouce:  

Holice – Nový Svět - 

Nové Sady 

Ivana Kalodová 

Spolek pro Holický 

les 

 

Parkovací stání ulice 

Peškova 
Vybudování parkovacích stání v ulici Peškova. Peškova ulice Ing. Jiří Velech  cca 80 tis. Kč/stání 

Kamionová doprava 

městem Olomouc 

Zavést úplný zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12 t do města Olomouce:  

- uvedená vozidla projíždějí ul. Brněnská, Velkomoravská, Albertova, 

Foerstrova, Pražská, Okružní, atd., a to s nákladem dřeva apod., 

- distribuční sklad (Ahold) je na výjezdu na Tovačov, tj. přístupný 

z dálničního okruhu. 

Město Olomouc Zdeněk Švarc  
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Název projektu/akce 
Stručný popis projektu/akce 

 
Místo realizace  

Předkladatel 

(jméno, popř. 

instituce) 

Předpokládané 

náklady  

Úprava komunikace 

Wolkerova 

Provést úpravu křižovatky Polská - Wolkerova tak, aby bylo možno odbočit 

ze směru od Prostějova doprava do ul. Polská. Tímto by se ulehčilo dopravě 

v ulici Schweizerova, a odlehčila by se i křižovatka ulic Velkomoravská - 

Schweizerova. Viz. následující obrázek: 

 

Nová ulice Ing. Pavel Zaoral  

Napojení 

Olomouckých parků 

na vlakotramvaj; 

vybudování 

záchytných parkovišť 

Předmětem tohoto záměru je elektrifikace současné vlakové tratě, nová 

vozidla (vlakotramvaje), vybudování zastávek, nových přejezdů, řízení 

dopravy a vybudování odstavných parkovacích zón. 

Město Olomouc 

Ing. Jiří Uhlíř 

Výstaviště Flora 

Olomouc, a.s. 

cca 1 mld. Kč 

Parkování Křižíkova 

Cílem je zlepšení parkování na ulici Křižíkova (od křižovatky s ul. Zeyerova 

po ul. Kavaleristů). Jedná se o jednosměrnou ulici, která je dostatečně široká 

pro oboustranné parkování. Záměrem projektu je: 1. zmenšit šířku chodníků 

(po obou stranách ulice je chodník široký cca 4  metry) a změnit podélné 

parkování na šikmé, 2. zrušit zákaz parkování na pravé straně ulice a umožnit 

parkování po obou stranách. V současné době je možno zaparkovat na levé 

straně ulice cca 16 aut. Změnou systému parkování na šikmé a po obou 

stranách ulice by se zvýšil počet zaparkovaných aut odhadem až na 50 aut. 

Ulice Křižíkova 
Mgr. Andrej 

Kirchmayer 
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Název projektu/akce 
Stručný popis projektu/akce 

 
Místo realizace  

Předkladatel 

(jméno, popř. 

instituce) 

Předpokládané 

náklady  

Cíl 3.2: Zlepšit bezpečnost dopravy a bezbariérovost ve městě 

Tématická 

překážková dráha 

pro nácvik mobility 

Překážková dráha pro nácvik mobility cyklistů a osob využívajících vozík. 

Vybudování prvků (padací lávka, šikmá rovina, nepravidelné nerovnosti, 

nezpevněný povrch, atd.) z betonu, dlažby, dřeva, písku, štěpky. Cílem je 

podpořit aktivní životní styl osob se/bez zdravotním postižením. 

Centrum Semafor Mgr. Marek Zaoral cca 400 tis. Kč 

Cíl 3.3: Zlepšit kvalitu veřejných prostranství včetně sídelní zeleně a chránit historické dědictví 

Revitalizace 

vnitrobloku 

Wolkerova – 

Albertova ulice 

Záměrem je revitalizace vnitrobloku ul. Wolkerova – Albertova dle 

zpracovaného Investičního záměru č. 10 schváleného Radou města Olomouce 

v r. 2016. 

Nová Ulice – 

vnitroblok mezi 

ulicemi Wolkerova 

a Albertova 

Zdeněk Švarc 

SVB Albertova  

3 - 3d 

 

Revitalizace odstavné 

plochy Tržnice 

Výsadba zeleně (stromy, keře) ve 2 prostředních nástupních pruzích. Instalace 

přístřešků pro cestující, popř. laviček. 

Odstavná plocha 

Tržnice (bývalé 

autobusové nádraží) 

Zdeněk Švarc  

Cíl 3.4: Zlepšit vodní režim krajiny, její ekologickou stabilitu a vybudovat protipovodňovou ochranu města 

Protipovodňová 

opatření 

Pokračovat v realizaci protipovodňových opatřeních, zvláště pak pokračovat 

v jednáních ohledně přípravy IV. etapy PPO. 
Olomouc 

Ivana Kalodová 

Spolek pro Holický 

les 

 

Cíl 3.5: Zajistit trvale efektivní odpadové hospodářství 

Odpadové 

hospodářství 

Vybudovat přístřešky pro kontejnery odpadu. Pro kontejnery (popelnice) 

stanovit pevná místa (pevné podlaží), a to z následujících důvodů.  

- doposud zákon stanovuje, že si místo určuje majitel domu. Kontejnery 

jsou pak umístěny na chodnících, silnicích, apod., 

- jsou místa, kde musí vozidlo TS couvat, je špatně přístupné apod., 

- celkový vzhled je otřesný. 

Město Olomouc Zdeněk Švarc  
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Další došlé náměty od občanů, které se nadají zařadit pod jednotlivé cíle či mají charakter provozních (mandatorních) výdajů, tj. jedná se 

o výdaje na údržbu a opravy městského majetku 

 

Název 

projektu/akce 

Stručný popis projektu/akce 

 
Místo realizace  

Předkladatel 

(jméno,  popř. 

instituce) 

Předpokládané 

náklady  

Projekty 

participativního 

rozpočtu 

Podobně jako v jiných městech, kde funguje podávání návrhů občany 

do participativního rozpočtu a veřejné hlasování o projektech, bylo by dobré 

toto zavést i v Olomouci a zvětšit tak zájem a povědomí občanů 

o plánovaných projektech. Výhodou je možná inspirace z dlouhodobých 

zkušeností z jiných měst, kdy lze snadněji zanalyzovat potřebné finanční 

a personální prostředky na organizaci atd. 

Olomouc Bc. Filip Valder  

Rekonstrukce 

barokní kapličky 

na Nových Sadech 

Zdivo kapličky je podmáčené. Je potřeba provést celkovou isolaci 

obvodového zdiva a podlahy. Základy kapličky jsou pod úrovní okolí. Také 

sochy v blízkosti jsou ve špatném stavu.  

Nové Sady Jiří Kvapil  

Úprava asfaltového 

podkladu – 

Albertova ulice 

Úprava stávajícího asfaltového povrchu na tzv. tichý povrch (viz. ulice 

Velkomoravská). Dokončení výsadby zeleně (stromy, keře) na ul. Albertova 

na pravé straně ve směru na ul. Foerstrovu.  

Ulice Albertova 

a Foerstrova 
Zdeněk Švarc  

 


