
 

 

Koncepce veřejných prostranství v Olomouci (KVP)  
Zápis z participace s veřejností 
 
Datum: 30/09/2021, 14:00 – 19:00 
Konání: Oranžérie ve smetanových sadech 
Přítomni: 
Zástupci pracovního týmu MMOL: M. Lupíková 
Zpracovatel (MCA atelier): Pavla Melková, Tereza Melková, Jiří Opl 
 
PŘEDSTAVENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI KONCEPCE 
 
formou individuálních konzultací nad brožurami a plachtami se základními tezemi a mapami a formou 
přednášky zpracovatele 
 
PŘIPOMÍNKY VEŘEJNOSTI K NÁVRHOVÉ ČÁSTI KONCEPCE 
 

sídliště a sportoviště - ohromné plochy které se dají využít jako VP, často součást ZŠ  
 
výtvarná díla - jak s nimi nakládat, jak mají vznikat – doporučení, aby standardy umisťování umě-
leckých děl byly součástí dokumentu 
 
jaké jsou nejpalčivější problémy města, které by se měly řešit nejdříve? 
 
30 vybraných veřejných prostranství :  námět na zařazení Třídy Kosmonautů = nejnejasnější VP 
v Olomouci s nekoordinovanými zásahy v rozporu s všeobecnými principy 
 
30 vybraných veřejných prostranství - chybí hodnocení studií (co konkrétně je dobré a co konkrét-
ně je špatné)  
 
Jak přijmout koncepci na zastupitelstvu? Co se z dokumentu přebírá? (je potřeba zformulovat, co 
všechno se přijímá z koncepce) - nekonkrétnost materiálu vyvolává víc otázek než odpovědí - za-
stupitelstvo by mělo rozumět tomu, co schvaluje 
 
 
Adaptační a mitigační strategie – zpracovává se a výstupem bude také akční plán - jak na sebe do-
kumenty navazují? Jsou vzájemně provázané?  
 
Kdy má být hotová koncepce a jaké jsou další kroky? Jak bude probíhat aktualizace?  
 
Má cenu shromažďovat názory na detail / konkrétní prostranství?   
 
Územní plán - jakým byl podkladem a jak se s ním pracuje? 
 
Jak koncepce ošetřuje údržbu VP? 
 
Městu chybí jasný názor – např. v ASO parku by bylo potřeba odstranit sportoviště ukrajující 
z parku a myslet na celkovou kompozici, dokument koncepce by mohl mít dopad na konkrétní po-
dobu města (významná prostranství a umělecká díla) 
 
Veřejná projednání by mohla být kvalitněji zajištěná (slyšitelnost, viditelnost prezentace) 
 



 

 

Chybí koncepce odpadového hospodářství - není jasno jak by měla kontejnerová místa vypadat - 
měla by vzniknout doporučení a standardy  
 
Bylo by dobré zabývat se strukturou odborů magistrátu ve vztahu k veřejným prostranstvím 
 
Řeka je dobrým motivem – jak skutečně přivést vodu do města a překlopit vizi do reality? 
 
 
zapsala: Tereza Melková 


