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Zápis z jednání 

 

Datum a čas 6. říjen 2021, 16:00-18:00 

Místo Sál Centra pohybu Olomouc, Sokolská 7 

Účastníci 

Zástupci zpracovatele: Ing. Daniel Konczyna, RNDr. Radim Misiaček,  
Ing. Monika Schmidtmeyerová 

Zástupci statutárního města Olomouce: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, 
Ing. Zdeněk Bogoč, Mgr. Dušan Struna, Mgr. Kateřina Přidalová, Mgr. Lenka 
Kruťová Strejčková, Mgr. Denisa Šlachtová 

Počet účastníků z řad široké veřejnosti: 10 

Vyhotovil Monika Schmidtmeyerová ve spolupráci s ostatními členy týmu 

 

Průběh jednání 

1) Zahájení veřejného projednání a představení Strategického plánu rozvoje města 
Olomouce 

Zástupce zpracovatele Ing. Daniel Konczyna představil účel a cíle Strategického plánu rozvoje 
města Olomouce a důvody jeho aktualizace. 

 

2) Řízená diskuse s panem primátorem a občany 

“Jak hodnotíte vývoj Olomouce v posledních 10 letech, jaké jsou podstatné priority?” 

Město bylo oceněno za mimořádně kvalitní rozvoj za posledních 30 let, směřující ke kvalitě 
bydlení, urbanismu a architektuře ve prospěch požadavků občanů. Město Olomouc můžeme 
považovat za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě.  

Můžeme být na své město hrdí. Neproměňuje se pouze majetek města, ale také jeho instituce. 
Do koncepčních dokumentů se promítají trendy, odpovídající moderním metropolím napříč 
Evropou, včetně toho že jsou projednávány s veřejností. Věci, které se nám nedaří říkáme 
otevřeně, mluvíme o nich s veřejností a radíme se s ní. 

Je jen škoda, že na taková jednání chodí málo občanů, naopak kritických připomínek, často 
plynoucích z neznalosti problémů, neubývá. 
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“Máte nějaký plán na úpravu oblasti kolem tržnice v centru města?” 

Určitě ano. Jsou 2 hlavní městské třídy, které si zaslouží pozornost:  

1. Masarykova třída, která již prochází úpravami (protipovodnová ochrana, úprava a 
modernizace tramvajové trati).  

2. Třída Svobody, která je v horším stavu. Pro třídu Svobody jsou využívané studentské 
studie budoucnosti ulice z pohledu udržitelné mobility, parkování atp. 

Autobusové nádraží je rezerva pro klíčové infrastrukturní stavby města. Připravuje se kapacitní 
a hmotová studie pro autobusové nádraží v návaznosti na třídu Svobody. 

Knihovny – dnes již více interaktivní komunitní centra se vzdělávacím přesahem. 

 

“Jak je to s pitnou vodou a toky v našem území?” 

1. Pitná voda – ochrana podzemních vod je stále v rukou města. Řešíme rozdílné pohledy 
AOPK, která nechce povolit rozšíření jímání vody v Litovelském Pomoraví a tím omezuje 
další rozvoj města. 

2. Vlastnictví vodohospodářské infrastruktury – Město Olomouc chce převzít provoz 
vodohospodářské infrastruktury od jejího stávajícího provozovatele částečně od roku 
2025, plně od roku 2030.  

3. Udržení vody ve městě a v krajině – byla přijata Strategie modrozelené infrastruktury, 
nyní je potřeba realizovat projekty pro vsakování podzemních vod a udržení vody nejen 
ve městě, ale také v krajině. Připravuje se nový systém využití vody v Zoo Olomouc, kde 
již stávající kapacity nestačí.  

4. Rozvoj teplárenské soustavy – Bylo uzavřeno memorandum s Veolii a OLTERMem. 
Město chce ovlivňovat stav teplárenské soustavy v Olomouci a dohlížet, jakou cestou 
se naplňují zelená opatření typu Green Deal atp.  

 

Rozloučení pana primátora s občany a poděkování za jejich účast na veřejném projednání. 

 

3) Představení procesu aktualizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce 

Představení procesu aktualizace Strategického plánu (pracovní skupiny, strukturované 
rozhovory s vybranými aktéry, vize Strategického plánu, jeho struktura v podobě pilířů a 
specifických cílů) a komunikace města k občanům (www.menimeolomouc.cz).  

 

 

http://www.menimeolomouc.cz/


 

 

 

 

 

3 
 

 

4) Řízená diskuse se zástupci města Olomouce a občany  

“V jakém stavu jsou toky? Je potřeba obnovovat přímo koryta. Souvisí s tím také otázka pitné 
vody, přívod do Moravy je přes prameniště, do kterého vsakuje. Do Turzovky se vypouští voda z 
čističky, což je také špatně. Stejný případ je s Bystřicí.  

Protipovodňová opatření se dělají ve více etapách: 

 Etapa 4a - dokončována projektová dokumentace, bude se žádat o povolení. 
Předpokládané zahájení realizace na podzim 2022.  

 Etapa 4b - složité majetkové stavy, projektová dokumentace by měla být hotová 
během roku 2022. Předpokládané zahájení realizace v roce 2024.  

 Třetí etapa - požadavky památkářů, příprava formou architektonické soutěže. 
Předpokládané zahájení realizace nejdříve za 5-6 let.  

 

“Mohli byste konkretizovat regeneraci brownfieldu Hradisko-východ?” 

Aktuálně hledáme dotační zdroje na realizaci brownfieldu. Na většině tohoto území by mohla 
vzniknout parková úprava a veřejná zeleň. Časově realizaci parkové úpravy nedokážeme 
odhadnout, v podmínkách výzev, které jsou primárně zaměřeny na menší žadatele (obce do 3 
tis. obyvatel) narážíme mj. na dluhovou brzdu. Do sousedního areálu by se měl také přesunout 
azylový dům, což je projekt, který řešíme ve spolupráci s Charitou Olomouc, aktuálně se 
zpracovávají studie.  

 

“Nejbližší část Hradiska – neplánuje se prostor pro parkování?”  

Na webu www.spokojenaolomouc.eu je návrh parkovací politiky. Obsahuje 14-15 lokalit, kde 
by měl být záchytný systém parkovišť. 

Město stojí před novými trendy - reakce na klimatické změny, hospodaření se srážkovými 
vodami a energetické úspory (např. projekt obnovy lamp veřejného osvětlení, energetické 
úspory na školách).  

Dešťové vody – máme jeden projekt, kde se dokončuje projektová dokumentace. Tyto 
projekty se prodražují kvůli zavádění prvků modrozelené infrastruktury.  

Rozjíždíme elektronickou registraci záboru veřejných prostranství a platby poplatků. Město 
dělá přehledy, co vše má smysl elektronizovat. První návrhy témat, do kterých město v 
budoucím období půjde, budou připraveny v listopadu tohoto roku.  

V případě smart řešení město schválilo dokument Plán pro chytrou Olomouc.  

 

http://www.spokojenaolomouc.eu/
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Téma oběhového hospodářství po roce 2030 znamená pro město velká omezení ve spalování a 
skládkování odpadu. Spouští se projekt odpadového centra. 

 

“Čeho a od kdy se čeká spalování?” 

V roce 2025 dojde k odklonu od uhlí, teplárna bude převedena na plyn. Přechod na speciální 
kotle s vysokoenergetickou účinností, které budou ekologičtější a umožní spalovat i palivo 
vyrobené z odpadů. Plánuje se také tzv. Re-use centrum pro znovuvyužívání výrobků. 

 

“Tranzit na Štramberk by neměl vůbec být.” 

Silnice je ve správě státu, město nemá vliv na zákaz či omezení tranzitu, jedná se o silnici 
I. třídy, jejímž účelem je vést po ní tranzitní dopravu. Silnice II. třídy, které jsou v gesci kraje, 
mají taktéž vazbu na tranzitní dopravu, na jejíž omezení či zákaz město taktéž nemá vliv.  

 

“Na kdy je plánováno dokončení dopravní řešení u Globusu?” 

Rok zahájení je 2023. Nyní je vydáno územní rozhodnutí, probíhá výkup pozemků, který bude 
trvat přibližně rok. Dokončení odhadem za 3-4 roky. 

 

Zástupce zpracovatele Ing. Daniel Konczyna poděkoval účastníkům a zástupcům statutárního 
města Olomouce za účast a ukončil veřejné projednání. 

 

  

 

 

 

 

 


