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V rámci webové stránky ke Koncepci veřejných prostranství https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-
planovani/verejna-prostranstvi/kvp měla veřejnost příležitost vyjádřit se k hodnotám, problémům a 
potřebám veřejných prostranství prostřednictvím online mapy a nezávazného anketního formuláře.

Cílem bylo  - i přes stížené podmínky pro setkávání související s pandemií Covid-19  - otevřít dostupný 
komunikační kanál směrem k široké veřejnosti a získat názor a doplňující podněty týkající se kvality 
veřejných prostranství přímo od obyvatel města. Získané informace zpracovatelům slouží jako jeden 
z dílčích podkladů pro vyhodnocení současného stavu veřejných prostranství města Olomouce a 
zpracování návrhové části Koncepce veřejných prostranství. 

Všem zúčastněným za podněty děkujeme!

1 Cíl a průběh aktivity

https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/kvp
https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/kvp
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2 Kdo se zapojil?
Následující infografika shrnuje základní informace o zúčastněných, kteří vyplnili 
online anketní formulář. Do této aktivity se anonymně zapojilo celkem 67 osob.
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3 Problémová mapa
Následující výstup představuje „přepis“ online editovatelné mapy, do které zástupci 
široké veřejnosti zaznamenávali konkrétní místa s komentářem, týkajícím se jejich 
kvality.

Červeně jsou označena problematická veřejná prostranství, zeleně hodnotná či 
kvalitní. Komentáře v legendě (tabulce) jsou uvedeny v původním znění bez dalších 
zásahů zpracovatele. Export mapy je k datu 17. 12. 2020. 

Odkaz na online mapu: https://www.google.com/maps/d/u/0/
edit?mid=13k6_0mlzGrPNaUEoBMgtCp606R6fR4fq&usp=sharing

Hodnotná a kvalitní veřejná prostranství
ozn. 
bodu v 
mapě Název (popis) místa / VP Komentář

1 Černá cesta
Plocha vhodná k vytvoření nových parkovacích stání, prostoru je na to dost a jde to 
skombinovat i s vytvořením dostatečné zeleně.

2 Otevřený prostor
Takto velké otevřené prostranství uprostřed sídliště je velkorysé a je zde i značný prostor pro 
jeho zušlechťování. Kéž bude zachován. V nově vznikajících zástavbách nic takového není.

Problematická, nekvalitní, zanedbaná veřejná prostranství
ozn. 
bodu v 
mapě Název (popis) místa / VP Komentář

1 U Botanické zahrady - nevhodné řešení uličního profilu

Ulice byla relativně nedávno rekonstruována, bohužel asi tím nejhorším možným způsobem 
vzhledem k tomu, že jde o hlavní pěší a cyklistickou tepnu z jižních sídlišť pro vstup do parku. 
Uliční profil měl být zvolen jako sdílený. P

2 Parčík za Dómem
Nonstop znečištěn od agresivních bezdomovců a cesta, která po každém deštíku připomíná 
tankodrom.

3 Tržnice a staré autobusové nádraží

Rozlehlá plocha skýtá možnost propojit Smetanovy a Bezručovy sady. Tržnice samotná je v 
současnosti ostudou hlavního města úrodné Hané. Zaslouží rekontrukci a stavbu alespoň 
jednoduché kryté plochy pro zeleninové trhy. Světelně říz

4 Křižovatka Okružní
Zde se zapomnělo na pěší, kočárky a vozíky hendikepovaných. Přejít, aby se člověk cítil 
bezpečně prakticky nelze. Nezbývá, než čekat na nějakou nehodu.

5 Fajn dům Tady je fajn dům a obyvateké, kteří vůbec nedělají akorát bordel.

6 Přístupová cesta k Hamrysu

Přístupová cesta k rybníku Hamrys vč. komunikace kolem vodní plochy (ulice Požárníků) by 
měla být ustanovena jako "obytná zóna". Největší dopravní výkon zde tvoří houfy lidí na 
procházkách, běžci, pejskaři, cyklisté. Komunikac

7 Absence ochranné zeleně

Na ulici Velkomoravská mezi chodníkem a silnicí I/35 chybí ochránná zeleň ve formě hustých 
keřů, které by alespoň částečně utlumily hluk a přenos emisí směrem do sídliště. Také by 
zkrášlily prostranství.

8 Přednádraží
Celkový dojmem působí zanedbaně, např. poničeným městským mobiliářem, špínou, 
výskytem potkanů..

9 Popelnice U Soutoku
zvážil bych "ohrazení" nebo vybudování místa pro odpadové nádoby. dochází k jejich 
libovolnému přesouvání i na protější chodník.

10 Přechod pro chodce Chybějící přechod pro chodce

11 Parkoviště

Osadit vodorovným i svislým dopravním značením a přizpůsobit jako podélné parkování. Nyní 
se parkuje šikmo a není dodržena vzdálenost od tramvajové koleje. Při vyjíždění takto 
zaparkovaných aut dochází ke kolizním situacím.

12 Nevhodně seřízená křižovatka

Kvůli preferenci automobilové dopravy není možné najednou přejít Schweitzerovu ulici jižně 
od Velkomoravské. Zejména je nesmyslné dlouhé čekání při přecházení krátkého přechodu 
křižujícího odbočovací pruh z Velkomoravské 

13 Úzká cyklostezka

Architektonicky zajímavý ostrůvek se stromem je v praxi naprostá katastrofa. V úzkém místě 
vznikají kolizní situace mezi pěšími a cyklisty. Místem ráno prochází mnoho dětí do školy a 
projíždí nemálo cyklistů do práce. Chodník b

14 Průjezd podchodem

Je potřeba se zamyslet nad řešením společného pohybu cyklistů a pěších podchodem. 
Cyklostezka končí slepě před ul. Brněnskou. Řada cyklistů ovšem pokračuje dál do areálu 
FNOL nebo na Novou Ulici. Nutnost sesednout z kola nicméně zn

15 Kolizní bod Cyklostezka je zde nesmyslně vedena kolem betonové podpěry, za kterou není vidět.

16 Přechod a přejezd přes železniční trať

Přechod není uzpůsoben pro cyklisty. Navíc pod přechodem chybí kus zpevněného chodníku. 
Přitom cyklostezky ze severu i z jihu navazují na ulice Domovina a Rokycanova a vybízejí 
cyklisty k jejich použití.

17 Lepší údržba zeleně

Město by mělo s Povodím Moravy dohodnout lepší péči o tuto oblast (od ul. Velkomoravská 
po ul. U Dětského domova) plnící významnou rekreační funkci pro obyvatele okolních sídlišť: 
úklid, péče o stromy, výsadba nových, další odpa

18 Krátký interval pro pěší
Přecházení přes Velkomoravskou s kočárkem je noční můra. Interval zelené pro pěší 
potřebuje prodloužit.

19 cyklostezka vyznačit pruh pro cyklisty
20 Chybějící cyklostezka Chybí cyklostezka, která by propojila Povel, Novou Ulici a Tabulový Vrch.
21 Spojka na Globus Chybí spojka na Globus
22 Přechod na Erenburgovu Chybí přechod na Erenburgovu - zde se také čeká na nehodu.

23 Chybějící cyklostezka/chodník

Kolem MŠ je nyní přivedena cyklistická doprava k "chodníkům" a dále je naznačena jinou 
barvou dlažby na úzkém chodníku i cyklostezka bez jakéhokoli dopravního značení a dochází 
ke kolizním situacím. Vše navíc umístěno u frekventov

24 Cyklostezka podél Moravy

Tato část cyklostezky by si zasloužila nový, nejlépe asfaltový povrch. Současný štěrk 
postupně nahrazuje bahno a kaluže, zkázu dokonala nedávná rekonstrukce. Dokončením 
asfaltového povrchu by se cyklostezka zapojila do většího celku

25 Chybějící chodník

Po této silnici chodí spousta pěších, včetně rodin s kočárky. Přitom zde na úzké silnici projíždí 
mnoho aut a téměř žádné nerespektuje omezení rychlosti. Chodci jsou tak nuceni chodit po 
trávě, o čemž svědčí vyšlapaná stezk

26 Chybějící chodník

Jedná se o hlavní přístupovou cestu do lokality Novosadský dvůr, přitom podél části silnice 
není žádný chodník. Jedná se o poměrně úzké místo, po silnici chodí často pěší i s kočárky, 
řidiči zde ovšem při průjezdu poměrn

27 Chybějící most přes dálnici pro pěší a cyklisty
Místo je logickým propojením Olomouce a Hněvotína s potenciálem pro dojíždění do 
zaměstnání i pro cykloturistiku. Dosavadní napojení Hněvotína je pro cyklisty nebezpoečné.

28 Stezka za letištěm

Často navštěvovaná stezka pěšími plní de facto funkci městského parku. Místo by si 
zasloužilo udržbu povrchu a zejména zkultivování úseku bezprostředně u letiště, kde je nutné 
překonávat poměrně strmý "hrbol".

29 Chybějící cyklostezky
Vyznačené chodníky jsou poměrně široké nebo zdvojené, takže by bez problému umožňovaly 
rozdělení na část pro pěší a pro cyklisty. Cyklisté nyní musí tyto úseky zbytečně objíždět.

30 Chybějící propojení cyklotras

Cyklostezka od nemocnice odbočuje podél trati, řada cyklistů ovšem míří rovně směrem do 
centra. Na křižovatce v okolí zastávky Výstaviště Flora pak vzniká kolizní místo. Navíc chybí 
pohodlné a přehledné napojení na existující

31 Chodník a cyklostezka podél trati
Frekventovaná spojnice cyklotras by si zasloužila lepší povrch, úpravu okolní zanedbané 
zeleně zasahující do profilu stezky a pokud možno i rozšíření.

32 Pokračování cyklostezky v okolí Šantovky

Cyklotrasy na obou stranách končí slepě. Bylo by vhodné adekvátní propojení. Ještě 
přínosnější by bylo vpuštění cyklistů do prostoru přímo před Šantovku, místa je tam dostatek. 
V místech křížení s pěšími by bylo možné po

33 chybějící chodník
Vzhledem k chybějícím MHD spojům na Tabulový vrch je pro chůzi na tramvaj tato trasa z 
nové zástavby zásadní. Bohužel ji nelze překonat důstojně, ale pouze po blátě.
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Uliční profil měl být zvolen jako sdílený. P

2 Parčík za Dómem
Nonstop znečištěn od agresivních bezdomovců a cesta, která po každém deštíku připomíná 
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5 Fajn dům Tady je fajn dům a obyvateké, kteří vůbec nedělají akorát bordel.

6 Přístupová cesta k Hamrysu

Přístupová cesta k rybníku Hamrys vč. komunikace kolem vodní plochy (ulice Požárníků) by 
měla být ustanovena jako "obytná zóna". Největší dopravní výkon zde tvoří houfy lidí na 
procházkách, běžci, pejskaři, cyklisté. Komunikac
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11 Parkoviště

Osadit vodorovným i svislým dopravním značením a přizpůsobit jako podélné parkování. Nyní 
se parkuje šikmo a není dodržena vzdálenost od tramvajové koleje. Při vyjíždění takto 
zaparkovaných aut dochází ke kolizním situacím.

12 Nevhodně seřízená křižovatka

Kvůli preferenci automobilové dopravy není možné najednou přejít Schweitzerovu ulici jižně 
od Velkomoravské. Zejména je nesmyslné dlouhé čekání při přecházení krátkého přechodu 
křižujícího odbočovací pruh z Velkomoravské 

13 Úzká cyklostezka

Architektonicky zajímavý ostrůvek se stromem je v praxi naprostá katastrofa. V úzkém místě 
vznikají kolizní situace mezi pěšími a cyklisty. Místem ráno prochází mnoho dětí do školy a 
projíždí nemálo cyklistů do práce. Chodník b

14 Průjezd podchodem

Je potřeba se zamyslet nad řešením společného pohybu cyklistů a pěších podchodem. 
Cyklostezka končí slepě před ul. Brněnskou. Řada cyklistů ovšem pokračuje dál do areálu 
FNOL nebo na Novou Ulici. Nutnost sesednout z kola nicméně zn

15 Kolizní bod Cyklostezka je zde nesmyslně vedena kolem betonové podpěry, za kterou není vidět.

16 Přechod a přejezd přes železniční trať

Přechod není uzpůsoben pro cyklisty. Navíc pod přechodem chybí kus zpevněného chodníku. 
Přitom cyklostezky ze severu i z jihu navazují na ulice Domovina a Rokycanova a vybízejí 
cyklisty k jejich použití.

17 Lepší údržba zeleně

Město by mělo s Povodím Moravy dohodnout lepší péči o tuto oblast (od ul. Velkomoravská 
po ul. U Dětského domova) plnící významnou rekreační funkci pro obyvatele okolních sídlišť: 
úklid, péče o stromy, výsadba nových, další odpa

18 Krátký interval pro pěší
Přecházení přes Velkomoravskou s kočárkem je noční můra. Interval zelené pro pěší 
potřebuje prodloužit.

19 cyklostezka vyznačit pruh pro cyklisty
20 Chybějící cyklostezka Chybí cyklostezka, která by propojila Povel, Novou Ulici a Tabulový Vrch.
21 Spojka na Globus Chybí spojka na Globus
22 Přechod na Erenburgovu Chybí přechod na Erenburgovu - zde se také čeká na nehodu.

23 Chybějící cyklostezka/chodník

Kolem MŠ je nyní přivedena cyklistická doprava k "chodníkům" a dále je naznačena jinou 
barvou dlažby na úzkém chodníku i cyklostezka bez jakéhokoli dopravního značení a dochází 
ke kolizním situacím. Vše navíc umístěno u frekventov

24 Cyklostezka podél Moravy

Tato část cyklostezky by si zasloužila nový, nejlépe asfaltový povrch. Současný štěrk 
postupně nahrazuje bahno a kaluže, zkázu dokonala nedávná rekonstrukce. Dokončením 
asfaltového povrchu by se cyklostezka zapojila do většího celku

25 Chybějící chodník

Po této silnici chodí spousta pěších, včetně rodin s kočárky. Přitom zde na úzké silnici projíždí 
mnoho aut a téměř žádné nerespektuje omezení rychlosti. Chodci jsou tak nuceni chodit po 
trávě, o čemž svědčí vyšlapaná stezk

26 Chybějící chodník

Jedná se o hlavní přístupovou cestu do lokality Novosadský dvůr, přitom podél části silnice 
není žádný chodník. Jedná se o poměrně úzké místo, po silnici chodí často pěší i s kočárky, 
řidiči zde ovšem při průjezdu poměrn

27 Chybějící most přes dálnici pro pěší a cyklisty
Místo je logickým propojením Olomouce a Hněvotína s potenciálem pro dojíždění do 
zaměstnání i pro cykloturistiku. Dosavadní napojení Hněvotína je pro cyklisty nebezpoečné.

28 Stezka za letištěm

Často navštěvovaná stezka pěšími plní de facto funkci městského parku. Místo by si 
zasloužilo udržbu povrchu a zejména zkultivování úseku bezprostředně u letiště, kde je nutné 
překonávat poměrně strmý "hrbol".

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=13k6_0mlzGrPNaUEoBMgtCp606R6fR4fq&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=13k6_0mlzGrPNaUEoBMgtCp606R6fR4fq&usp=sharing
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4 Záznam odpovědí z anketního formuláře

Pohlaví Věk Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

Bydliště (lokalita) Čeho si na životě v Olomouci z hlediska veřejných 
prostranství vážíte? 

Co  naopak považujete z hlediska veřejných 
prostranství Olomouce za nedostatečné, nevyřešené, 
špatné? 

Co byste navrhovali z hlediska veřejných prostranství 
Olomouce vylepšit, doplnit, nově vytvořit?

Chcete nám sdělit jakýkoliv další podnět, který se týká 
veřejných prostranství Olomouce? (prostor pro Váš 
volný komentář)

muž 60 let a více SŠ Hodolany kvalitní veřejná doprava, hodnotná historie města Dlouhodobé neřešení výsadby zeleně na Masarykově tř. Už 
primátor Staňek mi před lety sdělil, že se zelení (stromy 
před Mas. 57-59) se počítá v rámci rekonstrukce mostu 
přes Moravu, včetně parkovacích zálivů. Zatím to vypadá 
tak, že nebude NIC.....

žena 30-39 let VŠ Povel Blizkost parků,historické centrum Malo zeleně,kvetinovych zahonu ci mobilních zahonu Vice cyklostezek,zakázat elektrické koloběžky (pokutovat 
osoby za jejich neprimerenou rychlost a nepouzivani 
helem,patri na cyklostezky ci silnice????vadí mi jejich 
parkovaní kdekoliv,město není zase tak velké aby člověk 
nedošel pesky ci nevyuzil veřejnou dopravu)

Dbat na vyšší čistotu kolem kontejnerů,pokutovat lidi za 
lhostejnost pri venčení psu a neuklizeni po nich,jako město 
květin vice květin v ulicích,nejenom v centru města ale i 
výsadba na sidlistich.

muž 40-49 let SŠ Povel geografická jednoduchost, cíle jsou relativně snadno 
dostupné

Infrastruktura v čase víc a víc zaostává za výstavbou. 
Enormně narůstá individuální automobilová doprava a tím i 
hluk a znečištění. Poměr rekreačních ploch a ploch zeleně 
oproti ploše výstavby neustále zmenšuje. Infrastruktura pro 
cyklisty je mnohdy těžce zmatečná, nelogická. Obrovským 
problémem je průtah silnice I/35 městem.

Zlepšit péči o stávající zeleň a pokud se někde neujme 
nová výsadba, výsadbu provádět znovu. Zbudovat pítka ve 
všech MČ a zajistit jejich funkčnost. Veřejné toalety by měly 
být snadno dostupné a samozřejmě na více místech, než je 
tomu doposud.

Domnívám se, že veřejná prostranství zejména na velkých 
sídlišťích si zaslouží mnohem více péče a inovací, než je 
tomu dnes. A to proto, že zde na poměrně malé ploše žije 
velké množství obyvatel města, ale investice do těchto 
prostranství mnohdy nejsou vidět.

žena 60 let a více SŠ Lazce Hodnotná historie mesta Nedostatek ,stromů, zeleně,  nedostatečný úklid v ulicích, 
málo veřejných odpadkových košů i pro psy,  

staví se nové domy a zroveň by se mělo počítat s výsadbou  
stromů, zeleně, kolem 

Na náměstí chybí stromy, ale s tím se mělo počítat, když se 
prováděla rekonstrukci; a hlavně špatné osvětlení 

žena 60 let a více SŠ Povel Dostupnost míst k relaxaci. Současné stavební úpravy ve městě preferují 
automobilivou dopravu před pěší a cyklistikou. 

Z ulice Heyrovského směr Arbesova byla v roce 2020 
provedena rekonstrukce a to je dobře. Chodník ze 
Slavonína směrem do Olomouce je ukončen posledním 
domem vlevo a dále nepokračuje. Prostranství před 
garážemi bylo částečně zaseto travou a chodci musí jít 200 
m po vozovce. V posledních letech došlo k nárustu 
automobilové dopravy a těchto 200 m je nebezpečných pro 
všechny chodce, stačilo by udělat chodník - prostor místo 
trávníku. Nikdo z architektů by nenechal denně chodit své 
příbuzné (hlavně děti) touto cestou. Pod ulicí Arbesovou 
roste na poli nová výstavba rodinných domů a také 
výstavba panelových domů ulice Janského (snad 500 bytů) 
- nárust obyvatel pro procházku s kočárkem, sportování, 
venčení pejsků po této vozovce je velký. Pro bezpečnost v 
této lokalitě by bylo skvělé zajistit propojení 200 m 
chodníku.

Jak bude řešit město provoz elektrokoloběžek po 
chodnících velkou rychlostí?  

žena 40-49 let VŠ Nová Ulice Dostatek míst k pohybovým aktivitám Špatné podmínky pro cyklisty Cyklostezka vedena kontinuálně Nová Ulice -Centrum MHD -okruzni linky - složitá doprava např Nová Ulice - 
Slavonín. Nová Ulice - Povel

muž 40-49 let SŠ Nové Sady 1) Adaptace města na klimaticou změnu, která bude bránit 
vzniku sálavého tepla v letních měsících na ulicích a 
budovách.  2) údržba a úklid stávajících cyklostezek 3) 
přechod města na sdílenou a hromadnou dopravu

muž 40-49 let VŠ Nová Ulice parky a neupravená příměstská zeleň navazující na město likvidace veřejných prostor ve prospěch soukromých aktivit 
(spartakiádní stadion a okolí, hřiště za Městskými lázněmi, 
část Neředínského horizontu,...)

nenechat se zkorumpovat ani vydírat developery

žena 50-59 let VŠ Nová Ulice Parky, že se dá dojít všude pěšky. Nedostatek parkovacích míst, málo stromů, volný pohyb 
aut v centru města.

Stromy na náměstí, komunitní zahrady, likvidace odpadů a 
vytvoření zelených zahrad.
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muž 40-49 let SŠ Lazce 1) Parky v Olomouci. Nezájem města o pravidelnou údržbu 
hradeb i parkových ploch. Nyní na podzim zvláště dobře 
patrné, neuklízí se spadané listí a to ani pod kaštany, 
kterým by to v boji s klíněnkou výrazně pomáhalo, lidé se 
pak i na chodnících brodí marastem. Hradby? Před lety 
vyhlášené výběrové řízení a čištění od náletových dřevin a 
nyní pravidelná údržba? Zase nic. Jen aby se to zase 
někomu zadalo a zaplatilo.  
2) Parkování. Nadáváme na sídliště po komunistech ale co 
se děje nyní? Dnes? Developer postaví domy a parkování 
nestačí už v době kolaudace. Kdy konečně nastavíte 
pravidla ve městě tak, že parkovací místa u novostaveb je 
povinen stavitel zajistit v množství potřebném pro dnešní 
dobu? To je opravdu město tak bohaté, že si můžeme 
dovolit dodělávání parkovacích míst po developerech?  
Příklady, Tabulový vrch (auta, která stojí na okružní), 
Globus (auta stojí na parkovišti Globusu, protože u domů 
mezi Globusem a hřbitovem není dost parkovacích míst).  
3) Cyklostezky. Zásadně se nebudují vedle chodníků, ale 
omezují se jimi chodníky. 
Jinými slovy je slepě prosazována cyklodoprava na úkor 
pěších, kdy jak kdysi jeden radní řekl, pro chodníky není 
stanovena norma, takže můžeme... Z mého pohledu  je to 
názor malého ukňouraného děcka, případně chráněnce 
ústavu z okraje Šternberka. Takže otázka, kdy už konečně 
začnete stavět cyklostezky vedle a ne místo chodníků? 
Vytváříte tím konfliktní místa mezi chodci a cyklisty. Prostě 
proto, že se lidé na některé chodníky ani nevejdou.  
  Celkově to hodnotím tak, že se město nestará s péčí 
řádného hospodáře. 
U parkování na sebe přebírá náklady, které měl nést 
developer při stavbách domů (to by ovšem někdo na radnici 
musel dělat svou práci). U parků a hradeb, nedostatečná 
údržba vede ke zhoršujícímu se stavu hradeb, stromů i 
inventáře a snižuje atraktivitu pro místní a to ani nehovořím 
o turistech. 
Celou situaci pak dokresluje stav s bezdomovci a jako 
příklad jejich vysedávání v parku Pod Dómem.  

žena 50-59 let VŠ Chválkovice Parky v Olomouci, rozšiřující se síť cyklostezek, nově 
budovaná nábřeží podél Moravy, historické jádro 

Některé cyklostezky nenavazují na sebe, chybějící 
chodníky - konkrétně ul. Na Zákopě, chybějící zeleň v 
centru města, chybějící chytré zastávky na okraji města 
(Chválkovice) 

muž 40-49 let VŠ Lazce Hodnotná historie města. Špatné podmínky pro pěší a cyklisty. Lepší podmínky pro pěší a cyklisty. Nikoliv. 
žena 18 - 29l et VŠ Klášterní Hradisko množství parků a veřejné zeleně Za nedostatečné považuji neschopnost zkombinovat zeleň 

s infrastrukturou co se týče parkování a třeba sportovišť, 
např. na Černé cestě je mezi bytovkama (za Hopipopi) 
docela velký prostor, kde prozatím je jenom málo 
parkovacích míst, no zato plno nevyužité plochy, kde rostou 
polosuché borovice a tráva, která se jednou za čas pokosí. 
Proč se tam nevybuduje třeba kryté stání kde by na vrchu 
mohlo být nap. dětské hřiště, nebo zeleň? Na černé cestě 
prozatím jenom přibylo pár bytových domů a rapidně tým 
ubylo míst k parkování. Anebo když už ne parkovací dům, 
tak aspoň rozšířit parkovací plochu.

Slušné, čisté veřejné toalety. Neskutečně mi v Olomouci 
chybí odpadkové koše na ulicích.

žena 18 - 29l et SŠ Olomouc-město Vzhledem k tomu, že v podstatě bydlím v centru, tak určitě 
blízkost parků. Bezručovy, Smetanovy a Čechovy sady. 
Pěkný okruh pro běhání cca 6 km a oběhnete je všechny. 
Navíc jsou hezky osvětlené a čisté. Ikdyž běhám večer po 
tmě nikdy se mi nestalo, že bych se necítila bezpečně. 
Trochu mě mrzí okolí kolem opraveného mostu u Bristolu. 
Mám to v podstatě pod okny a už se těším až to bude 
dokončené a vysazená zeleň vzrostlejší. 

Veřejné toalety v parcích - jsou opravdu rozsáhlé a pítko 
nebo toaleta, místo kde si alespoň umejete ruky žádné 
(nevím o žádném). Představte si, že si v jednom z nich 
děláte v létě piknik a jste žena nebo dokonce maminka. Ke 
kavárnam je to dost daleko. V situacích kdy si potřebujete 
jen "odskočit" tak je dost nepraktické projít celým parkem 
do centra k nejbližší kavárně a vracet se zpět. Navíc 
některé kavárny z takových návštěv nejsou moc nadšené. 

Pítko, umývárnu nebo veřejnou toaletu v parcích. Stříšky 
nad zastávkami - mě konkrétně chybí třeba na Žižkově 
náměstí. Není zde nic pod co by se mohl člověk schovat 
když prší nebo hustě sněží. Dopravní dostupnost je v 
poslední době na této trase opravdu trystní. Vzhledem k 
situaci a faktu, že se mosty opravdu musí opravit pro to 
mám pochopení... Snažím se. Byli jsme bohužel 
rozmazlení tramvají, která jezdila v pravidelných 
intervalech. Ale nepamatuji si kdy naposledy jsem tou 
tramvají jela... Trasa přes centrum ulicí 8 května byla 
rozkopaná nedávno. Pak most u Bristolu, Most na 
Masarykově třídě teď, most přes mlýnský potok, znovu 
rozkopaná ulice 8 května... Xka jezdí kvůli covid situaci 
méně často, ráno se zpožděním a přeplněné, což v covid 
situaci chcete... Je to jako autobus do Olympie o Vánocích. 
Pak mě také mrzí vzhled v našem vnitrobloku, ale nevím 
kdo je vlastníkem nejspíš s tím město nemá co dělat. 
Možná jedině nějaké dotace na  zlepšení a revitalizaci? 

Abych si jen neztěžovala, tak musím pochválit jak se v 
Olomouci starají o úklid. Neznám čistější, upravenější a 
dobře vyřešené prostranství třeba Hlavního nádraží a 
nádraží samotné. I celé město, centrum a parky jsou vždy 
krásně čisté. Mapa, s pozicemi kontejnerů, popelnic a 
sběrných dvorů je taky super. Zeleň je podle mě 
dostačující, já mám ráda hodně zeleňe, přece jenom sem z 
vesnice a měla sem za domem les ale člověk musí udělat 
kompromis, přece jenom Olomouc je město. Možná by bylo 
fajn přidat něco na horní náměstí, alej někde u zahrádek? 
Třeba... vím že se to v poslední době řešilo a vzhledem k 
tomu, že z historického hlediska na náměstí nikdy nic 
nebylo, tak návrhy neprošly. Ale zas na druhou stranu dřív 
nebývalý taková vedra a nemyslím si, že by kvůli pár 
stromům nebo více zelené náměstí či sloup nějak utrpěl. 

Pohlaví Věk Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

Bydliště (lokalita) Čeho si na životě v Olomouci z hlediska veřejných 
prostranství vážíte? 

Co  naopak považujete z hlediska veřejných 
prostranství Olomouce za nedostatečné, nevyřešené, 
špatné? 

Co byste navrhovali z hlediska veřejných prostranství 
Olomouce vylepšit, doplnit, nově vytvořit?

Chcete nám sdělit jakýkoliv další podnět, který se týká 
veřejných prostranství Olomouce? (prostor pro Váš 
volný komentář)
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8Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

muž 40-49 let SŠ Lazce 1) Parky v Olomouci. Nezájem města o pravidelnou údržbu 
hradeb i parkových ploch. Nyní na podzim zvláště dobře 
patrné, neuklízí se spadané listí a to ani pod kaštany, 
kterým by to v boji s klíněnkou výrazně pomáhalo, lidé se 
pak i na chodnících brodí marastem. Hradby? Před lety 
vyhlášené výběrové řízení a čištění od náletových dřevin a 
nyní pravidelná údržba? Zase nic. Jen aby se to zase 
někomu zadalo a zaplatilo.  
2) Parkování. Nadáváme na sídliště po komunistech ale co 
se děje nyní? Dnes? Developer postaví domy a parkování 
nestačí už v době kolaudace. Kdy konečně nastavíte 
pravidla ve městě tak, že parkovací místa u novostaveb je 
povinen stavitel zajistit v množství potřebném pro dnešní 
dobu? To je opravdu město tak bohaté, že si můžeme 
dovolit dodělávání parkovacích míst po developerech?  
Příklady, Tabulový vrch (auta, která stojí na okružní), 
Globus (auta stojí na parkovišti Globusu, protože u domů 
mezi Globusem a hřbitovem není dost parkovacích míst).  
3) Cyklostezky. Zásadně se nebudují vedle chodníků, ale 
omezují se jimi chodníky. 
Jinými slovy je slepě prosazována cyklodoprava na úkor 
pěších, kdy jak kdysi jeden radní řekl, pro chodníky není 
stanovena norma, takže můžeme... Z mého pohledu  je to 
názor malého ukňouraného děcka, případně chráněnce 
ústavu z okraje Šternberka. Takže otázka, kdy už konečně 
začnete stavět cyklostezky vedle a ne místo chodníků? 
Vytváříte tím konfliktní místa mezi chodci a cyklisty. Prostě 
proto, že se lidé na některé chodníky ani nevejdou.  
  Celkově to hodnotím tak, že se město nestará s péčí 
řádného hospodáře. 
U parkování na sebe přebírá náklady, které měl nést 
developer při stavbách domů (to by ovšem někdo na radnici 
musel dělat svou práci). U parků a hradeb, nedostatečná 
údržba vede ke zhoršujícímu se stavu hradeb, stromů i 
inventáře a snižuje atraktivitu pro místní a to ani nehovořím 
o turistech. 
Celou situaci pak dokresluje stav s bezdomovci a jako 
příklad jejich vysedávání v parku Pod Dómem.  

žena 50-59 let VŠ Chválkovice Parky v Olomouci, rozšiřující se síť cyklostezek, nově 
budovaná nábřeží podél Moravy, historické jádro 

Některé cyklostezky nenavazují na sebe, chybějící 
chodníky - konkrétně ul. Na Zákopě, chybějící zeleň v 
centru města, chybějící chytré zastávky na okraji města 
(Chválkovice) 

muž 40-49 let VŠ Lazce Hodnotná historie města. Špatné podmínky pro pěší a cyklisty. Lepší podmínky pro pěší a cyklisty. Nikoliv. 
žena 18 - 29l et VŠ Klášterní Hradisko množství parků a veřejné zeleně Za nedostatečné považuji neschopnost zkombinovat zeleň 

s infrastrukturou co se týče parkování a třeba sportovišť, 
např. na Černé cestě je mezi bytovkama (za Hopipopi) 
docela velký prostor, kde prozatím je jenom málo 
parkovacích míst, no zato plno nevyužité plochy, kde rostou 
polosuché borovice a tráva, která se jednou za čas pokosí. 
Proč se tam nevybuduje třeba kryté stání kde by na vrchu 
mohlo být nap. dětské hřiště, nebo zeleň? Na černé cestě 
prozatím jenom přibylo pár bytových domů a rapidně tým 
ubylo míst k parkování. Anebo když už ne parkovací dům, 
tak aspoň rozšířit parkovací plochu.

Slušné, čisté veřejné toalety. Neskutečně mi v Olomouci 
chybí odpadkové koše na ulicích.

žena 18 - 29l et SŠ Olomouc-město Vzhledem k tomu, že v podstatě bydlím v centru, tak určitě 
blízkost parků. Bezručovy, Smetanovy a Čechovy sady. 
Pěkný okruh pro běhání cca 6 km a oběhnete je všechny. 
Navíc jsou hezky osvětlené a čisté. Ikdyž běhám večer po 
tmě nikdy se mi nestalo, že bych se necítila bezpečně. 
Trochu mě mrzí okolí kolem opraveného mostu u Bristolu. 
Mám to v podstatě pod okny a už se těším až to bude 
dokončené a vysazená zeleň vzrostlejší. 

Veřejné toalety v parcích - jsou opravdu rozsáhlé a pítko 
nebo toaleta, místo kde si alespoň umejete ruky žádné 
(nevím o žádném). Představte si, že si v jednom z nich 
děláte v létě piknik a jste žena nebo dokonce maminka. Ke 
kavárnam je to dost daleko. V situacích kdy si potřebujete 
jen "odskočit" tak je dost nepraktické projít celým parkem 
do centra k nejbližší kavárně a vracet se zpět. Navíc 
některé kavárny z takových návštěv nejsou moc nadšené. 

Pítko, umývárnu nebo veřejnou toaletu v parcích. Stříšky 
nad zastávkami - mě konkrétně chybí třeba na Žižkově 
náměstí. Není zde nic pod co by se mohl člověk schovat 
když prší nebo hustě sněží. Dopravní dostupnost je v 
poslední době na této trase opravdu trystní. Vzhledem k 
situaci a faktu, že se mosty opravdu musí opravit pro to 
mám pochopení... Snažím se. Byli jsme bohužel 
rozmazlení tramvají, která jezdila v pravidelných 
intervalech. Ale nepamatuji si kdy naposledy jsem tou 
tramvají jela... Trasa přes centrum ulicí 8 května byla 
rozkopaná nedávno. Pak most u Bristolu, Most na 
Masarykově třídě teď, most přes mlýnský potok, znovu 
rozkopaná ulice 8 května... Xka jezdí kvůli covid situaci 
méně často, ráno se zpožděním a přeplněné, což v covid 
situaci chcete... Je to jako autobus do Olympie o Vánocích. 
Pak mě také mrzí vzhled v našem vnitrobloku, ale nevím 
kdo je vlastníkem nejspíš s tím město nemá co dělat. 
Možná jedině nějaké dotace na  zlepšení a revitalizaci? 

Abych si jen neztěžovala, tak musím pochválit jak se v 
Olomouci starají o úklid. Neznám čistější, upravenější a 
dobře vyřešené prostranství třeba Hlavního nádraží a 
nádraží samotné. I celé město, centrum a parky jsou vždy 
krásně čisté. Mapa, s pozicemi kontejnerů, popelnic a 
sběrných dvorů je taky super. Zeleň je podle mě 
dostačující, já mám ráda hodně zeleňe, přece jenom sem z 
vesnice a měla sem za domem les ale člověk musí udělat 
kompromis, přece jenom Olomouc je město. Možná by bylo 
fajn přidat něco na horní náměstí, alej někde u zahrádek? 
Třeba... vím že se to v poslední době řešilo a vzhledem k 
tomu, že z historického hlediska na náměstí nikdy nic 
nebylo, tak návrhy neprošly. Ale zas na druhou stranu dřív 
nebývalý taková vedra a nemyslím si, že by kvůli pár 
stromům nebo více zelené náměstí či sloup nějak utrpěl. 

Pohlaví Věk Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

Bydliště (lokalita) Čeho si na životě v Olomouci z hlediska veřejných 
prostranství vážíte? 

Co  naopak považujete z hlediska veřejných 
prostranství Olomouce za nedostatečné, nevyřešené, 
špatné? 

Co byste navrhovali z hlediska veřejných prostranství 
Olomouce vylepšit, doplnit, nově vytvořit?

Chcete nám sdělit jakýkoliv další podnět, který se týká 
veřejných prostranství Olomouce? (prostor pro Váš 
volný komentář)
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muž 30-39 let VŠ Nová Ulice Dostupnost přrody, systém parků, relativně klidné město Málo zeleně, špatné podmínky pro pěší a cyklisty, 
uořednostňování automobilů které jsou zaparkované snad 
všude, zároveň nedostatek parkování, nevyřešený obchvat, 
nevhodná komcepce MHD (nefunkční integrace)

dát prostor cyklistům,koloběžkářům,pěším; vyřešit 
prostranství na Tržnici, nestavět mrakodrapy, radikálně 
zlepšit situaci na hlavním nádraží a před (čistota, 
bezpečnost), snížit emise, snížit množství aut v ulicích

nechápu, proč u rekonstrukce tramvaje v centru bylo nutné 
přidávat nové sloupy el. vedení...

muž 60 let a více SŠ Povel Že je vše dostupné a není nikam daleko. Olomouci opravdu chybí ulice, která by celé byla ve všech 
směrech pěší zona. A větší přádek, myslím čistotu. A je 
velmi špatné že po hlavní aleji v parku jezdí kola, 
elektrokoloběžky, mělo by to být jen korzo. Pořád ve střehu 
s dětmi je špatně.

žena 40-49 let VŠ Lazce viz tex níže 1, Chystané zpoplatnění parkování pro rezidenty - ve všech 
vašich úvahách o parkování rezidentů jsem zatím nenašla 
jakým způsobem hodláte odlišit byt kde bydlí jedna rodina 
od bytu či rodinného domu kdy bylí několik generací s 
různými potřebami. 
2, Chodníky - osobně se domnívám, že chodníky by  měly 
sloužit chodcům tak, aby je bylo možné bezproblémově 
používat k chůzi (bez rizika úrazu) a vzájemně si vyhnout, 
nicméně v současnosti jsme svědky chodníků tak úzkých a 
s takovým sklonem, že zdravý chodec má problémy jej 
požít k chůzi a  obzvláště v zimním období viz. 
např.chodník u OD Koruna na ulici Zámečnická (úzky a 
nakloněný), dalším problémem chodníků je jejich 
omezování - zužování či zrušení na úkor cyklostezek tj. 
cyklodoprava je nadřazována někdy zcela bezohledně 
dopravě pěší, kdy není brán ohled na to, že po chodnících 
nejdou jen náctiletí, ale také lidé s kočárky vedoucí další 
děti a naproti nim starší spoluobčané s holemi tyto skupiny 
obyvatel mají vyšší nároky na prostor na těchto 
kominikacích, k tomu je třeba přidat pohozené 
elektrokoloběžky na základě těchto skutečností jsou chodci 
nuceni vstupovat do cyklostezek (viz parky) a do silnic a 
dochází tak k negativnímu působení mezi všemi skupinami 
obyvatelstva.  
3. Parky - v parcích slouží lavečky předevščím ke spánku 
bezdomovců (viz park pod Dómem) a mnohde již neslouží 
vůbec neboť došlo k takovému zanedbání jejich údržby, že 
nejsou k použití, úkld parků je takový, že vlatně ani 
neexistuje nebo apoň není poznat, že by jej někdo prováděl 
viz pak pod Dómem a parčík pod  letním kinem na ulici 
Dobrovského, Nicméně jako obyvatel tohoto města máte 
výhodu vite kudy potmě raději nechodit. 
4. Budova Hanáckých kasáren - nezájmem města o tuto 
budovu, ze které by mohlo být nádherné muzem, či by 
mohla být jinak smysluplně využita, tak dnes představuje 
spíše hrozbu v podobě možného narušení historického 
ducha města, pro kterou se bude jen stěží hledat jiné 
využití a tak je zde reálná hrozba - chátrání - razantní 
přestavby - demolice. Navrhuji prosadit vužití této budovy 
pro SEFO a v nyní zamýšlené proluce vytvořit parkovou 
klidou zónu. 

muž 30-39 let SŠ Neředín kvalitní veřejná doprava, historické centrum špatná údržba a úklid chodníků - všude, neexistují WC - 
nikde (tu plánovanou kadibudku ani nepočítám), přechod 
Erenburgova, křižovatka na Okružní - to je paráda pro lidi s 
kočárkem ! Přechod u Avionu, to stejné.

Stálou skupinu, která bude čistit a udržovat chodníky. Riegrova - snad to někdy začne město řešit. Aby tam 
člověk mohl normálně projít a nebál se o kolo, nebo 
peněženku. Však víte kdo a který dům. Je to v každé 
pocitové mapě. To stejné nádraží a nic se neděje.

žena 40-49 let VŠ Nová Ulice Historie města Málo stromů ve městě, nepořádek v některých ulicích 
např.Riegrova, Štolbova

Vysazet už vzrostlejší stromy po centru města a přilehlém 
okolí

Udržovat pořádek, častěji vyvážet odpadkové koše v centru 
města, udržovat pořádek kolem odpadkových nádob, 
vysazovat nové stromy..

žena 18 - 29l et VŠ Bělidla Hodnotná historie s dostuonost přírody Malo pěších míst, špatné parkování, nekvalitní provoz MHD Více zelené, lepší úklid prostranství
muž 18 - 29l et SŠ Nová Ulice Pohodové klidné město. Nedostatek míst k parkování. Některé křižovatky na okraji 

města potřebují semafory.
muž 40-49 let VŠ Olomouc-město historie města, krásné parky, dostupný Sv.Kopeček Graffiti, některá zákoutí (zejména úzké průchody nebo 

uličky) v centru slouží k močení a zvracení, mnoho provozu 
(aut) v pěší zóně

Ulice v centru a náměstí by mohly více sloužit pro pěší, 
tzn.zóny bez aut a parkovišť. Více bulvárů, kde je možné 
sedět na předzahrádkách, procházet se a obdivovat 
historické centrum, kde jsou pódia pro kulturní akce, na 
ulicích jsou pouliční prodejci a pouliční umělci, lidé mohou 
posedávat kdekoli a ne jen na pár lavičkách na náměstí. K 
Olomouci vždy patřily i vodní prvky. Ty mi zatím stále chybí.

Jsem pro, aby se centrum stalo přívětivým prostorem pro 
turisty a návštěvníky a pro místní. Aby provoz a nákupy 
zůstaly jen v obchodních centrech a naopak v historickém 
centru a parcích vyrostl prostor pro odpočinek, kulturu, 
večerní posedávání na zahrádkách, prostor pro klidné 
obdivování historie i místních gurmánských specialit.

muž 40-49 let VŠ Olomouc-město čistá veřejná prostranství, rozlehlé parky, dostatek zeleně 
nejen v ulicích

málo parkovacích míst, neschopnost realizova alternativní 
parkování - zatravňovací dlažba, parkovací věže a pod.

fungující inteligentní lavičky, veřejná pítka pro lidi i pro psi veřejná prostranství budou vždy taková, jak je lidé opustí - 
chtělo by to informační upozorňující tabule, jak by se měli 
lidé na veřejných prostranstvích chovat. Každý úklid navíc 
totiž stojí peníze, které by město mohlo využít jinde.

Pohlaví Věk Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

Bydliště (lokalita) Čeho si na životě v Olomouci z hlediska veřejných 
prostranství vážíte? 

Co  naopak považujete z hlediska veřejných 
prostranství Olomouce za nedostatečné, nevyřešené, 
špatné? 

Co byste navrhovali z hlediska veřejných prostranství 
Olomouce vylepšit, doplnit, nově vytvořit?

Chcete nám sdělit jakýkoliv další podnět, který se týká 
veřejných prostranství Olomouce? (prostor pro Váš 
volný komentář)
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9Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

muž 30-39 let VŠ Nová Ulice Dostupnost přrody, systém parků, relativně klidné město Málo zeleně, špatné podmínky pro pěší a cyklisty, 
uořednostňování automobilů které jsou zaparkované snad 
všude, zároveň nedostatek parkování, nevyřešený obchvat, 
nevhodná komcepce MHD (nefunkční integrace)

dát prostor cyklistům,koloběžkářům,pěším; vyřešit 
prostranství na Tržnici, nestavět mrakodrapy, radikálně 
zlepšit situaci na hlavním nádraží a před (čistota, 
bezpečnost), snížit emise, snížit množství aut v ulicích

nechápu, proč u rekonstrukce tramvaje v centru bylo nutné 
přidávat nové sloupy el. vedení...

muž 60 let a více SŠ Povel Že je vše dostupné a není nikam daleko. Olomouci opravdu chybí ulice, která by celé byla ve všech 
směrech pěší zona. A větší přádek, myslím čistotu. A je 
velmi špatné že po hlavní aleji v parku jezdí kola, 
elektrokoloběžky, mělo by to být jen korzo. Pořád ve střehu 
s dětmi je špatně.

žena 40-49 let VŠ Lazce viz tex níže 1, Chystané zpoplatnění parkování pro rezidenty - ve všech 
vašich úvahách o parkování rezidentů jsem zatím nenašla 
jakým způsobem hodláte odlišit byt kde bydlí jedna rodina 
od bytu či rodinného domu kdy bylí několik generací s 
různými potřebami. 
2, Chodníky - osobně se domnívám, že chodníky by  měly 
sloužit chodcům tak, aby je bylo možné bezproblémově 
používat k chůzi (bez rizika úrazu) a vzájemně si vyhnout, 
nicméně v současnosti jsme svědky chodníků tak úzkých a 
s takovým sklonem, že zdravý chodec má problémy jej 
požít k chůzi a  obzvláště v zimním období viz. 
např.chodník u OD Koruna na ulici Zámečnická (úzky a 
nakloněný), dalším problémem chodníků je jejich 
omezování - zužování či zrušení na úkor cyklostezek tj. 
cyklodoprava je nadřazována někdy zcela bezohledně 
dopravě pěší, kdy není brán ohled na to, že po chodnících 
nejdou jen náctiletí, ale také lidé s kočárky vedoucí další 
děti a naproti nim starší spoluobčané s holemi tyto skupiny 
obyvatel mají vyšší nároky na prostor na těchto 
kominikacích, k tomu je třeba přidat pohozené 
elektrokoloběžky na základě těchto skutečností jsou chodci 
nuceni vstupovat do cyklostezek (viz parky) a do silnic a 
dochází tak k negativnímu působení mezi všemi skupinami 
obyvatelstva.  
3. Parky - v parcích slouží lavečky předevščím ke spánku 
bezdomovců (viz park pod Dómem) a mnohde již neslouží 
vůbec neboť došlo k takovému zanedbání jejich údržby, že 
nejsou k použití, úkld parků je takový, že vlatně ani 
neexistuje nebo apoň není poznat, že by jej někdo prováděl 
viz pak pod Dómem a parčík pod  letním kinem na ulici 
Dobrovského, Nicméně jako obyvatel tohoto města máte 
výhodu vite kudy potmě raději nechodit. 
4. Budova Hanáckých kasáren - nezájmem města o tuto 
budovu, ze které by mohlo být nádherné muzem, či by 
mohla být jinak smysluplně využita, tak dnes představuje 
spíše hrozbu v podobě možného narušení historického 
ducha města, pro kterou se bude jen stěží hledat jiné 
využití a tak je zde reálná hrozba - chátrání - razantní 
přestavby - demolice. Navrhuji prosadit vužití této budovy 
pro SEFO a v nyní zamýšlené proluce vytvořit parkovou 
klidou zónu. 

muž 30-39 let SŠ Neředín kvalitní veřejná doprava, historické centrum špatná údržba a úklid chodníků - všude, neexistují WC - 
nikde (tu plánovanou kadibudku ani nepočítám), přechod 
Erenburgova, křižovatka na Okružní - to je paráda pro lidi s 
kočárkem ! Přechod u Avionu, to stejné.

Stálou skupinu, která bude čistit a udržovat chodníky. Riegrova - snad to někdy začne město řešit. Aby tam 
člověk mohl normálně projít a nebál se o kolo, nebo 
peněženku. Však víte kdo a který dům. Je to v každé 
pocitové mapě. To stejné nádraží a nic se neděje.

žena 40-49 let VŠ Nová Ulice Historie města Málo stromů ve městě, nepořádek v některých ulicích 
např.Riegrova, Štolbova

Vysazet už vzrostlejší stromy po centru města a přilehlém 
okolí

Udržovat pořádek, častěji vyvážet odpadkové koše v centru 
města, udržovat pořádek kolem odpadkových nádob, 
vysazovat nové stromy..

žena 18 - 29l et VŠ Bělidla Hodnotná historie s dostuonost přírody Malo pěších míst, špatné parkování, nekvalitní provoz MHD Více zelené, lepší úklid prostranství
muž 18 - 29l et SŠ Nová Ulice Pohodové klidné město. Nedostatek míst k parkování. Některé křižovatky na okraji 

města potřebují semafory.
muž 40-49 let VŠ Olomouc-město historie města, krásné parky, dostupný Sv.Kopeček Graffiti, některá zákoutí (zejména úzké průchody nebo 

uličky) v centru slouží k močení a zvracení, mnoho provozu 
(aut) v pěší zóně

Ulice v centru a náměstí by mohly více sloužit pro pěší, 
tzn.zóny bez aut a parkovišť. Více bulvárů, kde je možné 
sedět na předzahrádkách, procházet se a obdivovat 
historické centrum, kde jsou pódia pro kulturní akce, na 
ulicích jsou pouliční prodejci a pouliční umělci, lidé mohou 
posedávat kdekoli a ne jen na pár lavičkách na náměstí. K 
Olomouci vždy patřily i vodní prvky. Ty mi zatím stále chybí.

Jsem pro, aby se centrum stalo přívětivým prostorem pro 
turisty a návštěvníky a pro místní. Aby provoz a nákupy 
zůstaly jen v obchodních centrech a naopak v historickém 
centru a parcích vyrostl prostor pro odpočinek, kulturu, 
večerní posedávání na zahrádkách, prostor pro klidné 
obdivování historie i místních gurmánských specialit.

muž 40-49 let VŠ Olomouc-město čistá veřejná prostranství, rozlehlé parky, dostatek zeleně 
nejen v ulicích

málo parkovacích míst, neschopnost realizova alternativní 
parkování - zatravňovací dlažba, parkovací věže a pod.

fungující inteligentní lavičky, veřejná pítka pro lidi i pro psi veřejná prostranství budou vždy taková, jak je lidé opustí - 
chtělo by to informační upozorňující tabule, jak by se měli 
lidé na veřejných prostranstvích chovat. Každý úklid navíc 
totiž stojí peníze, které by město mohlo využít jinde.

Pohlaví Věk Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

Bydliště (lokalita) Čeho si na životě v Olomouci z hlediska veřejných 
prostranství vážíte? 

Co  naopak považujete z hlediska veřejných 
prostranství Olomouce za nedostatečné, nevyřešené, 
špatné? 

Co byste navrhovali z hlediska veřejných prostranství 
Olomouce vylepšit, doplnit, nově vytvořit?

Chcete nám sdělit jakýkoliv další podnět, který se týká 
veřejných prostranství Olomouce? (prostor pro Váš 
volný komentář)
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muž 40-49 let VŠ Nová Ulice Málo přechodů na Pražská/Foestrova/Velkomoravská. 
Všude zábradlí, koncepce z 80. let. Řešením je naopak 
třídu zklidnit, nakreslit přechody. Olomouc má obchvat. 
Postavit nové cyklostezky, zpřehlednit MHD (zredukovat 
počet linek a naopak zavést častější interval). Postavit nové 
tramvajové trasy.

Lepší péče o zdánlivě malé plochy zeleně, předzahrádky 
domů ve vlastnictví města, péče o chodníky a ulice. 
Nesoustředit se pouze na 4 parky v centru.

žena 50-59 let SŠ Lazce Super jsou nové stojany na kola, nová cyklostezka Lazce-
Bělidla!

Neexistující oplocenky pro volný pohyb psů (na hřišti 
Malého prince je maličká s nízkým plotem, vhodná jen pro 
malá plemena) Málo cyklostezek - z Tabulového vrchu do 
centra jen kolem nemocnice, ten kopec ovšem nevyšlape 
každý,  z Mačkalova do centra, od hřbitova do centra,  málo 
společných chodníků pro cyklisty a chodce v míchtech, kde 
jsou chodníky téměř bez chodců ( Studenstská, 
Dobrovského)

Oplocenky, souvislé cyklostezky 

muž 40-49 let SŠ Povel zeleně .cyklostezek parkovaci domy parkovací domy
muž 60 let a více SŠ Olomouc-město  Vážení přátelé. 

Tak za prvé. Mapa je stará nejméně 3 roky. 
Mojí drazí. 
Je postavené nové sídliště Slavoninske zahrady. 
Moc prosím, než začnete něco malovat přijďte se podívat 
na pozemky města 1167 a1166. 

Ještě jednou prosím, přijeďte se na zmíněné pozemky 
podívat, a zbytek nechám na Vás. 

Jinak jsem spokojený, ale sídliště Slavoninske zahrady je 
svým způsobem vřed našeho krásného města. 

muž 18 - 29l et SŠ Olomouc-město Bezručovy sady jsou dle mého názoru nejlepší park v 
Olomouci, jen škoda, že se nedá sedět s výhledem na řeku.

Nedostatek míst k parkování je největší problém Olomouce, 
DEPO nemá v centru města co dělat a na místo něj bych 
volil parkovací dům.

Vytlačit z krásných parků nebezpečné bezdomovce, 
přesunout charitu jinam...

žena 50-59 let VŠ Bělidla Veřejná doprava, historie města neupravené chodníky, systém parkování, zastaralé veřejné 
osvětlení

více se věnovat předešlému bodu V uvedené městské části chybí kvalitní dětské hřiště, to 
stávající je zastaralé a hlavně se moc neuklízí!

žena 40-49 let VŠ Neředín historické parky, krajina kolem řeky, lesy a krajina okolí Sv. 
Kopečka, historické jádro města

málo stromů v ulicích, špatné podmínky pro pěší a cyklisty, 
příliš hodně  míst k parkování

stromy na náměstí a do ulic, revitalizace stávajících 
náměstí a náměstíček

muž 30-39 let VŠ Olomouc-město Parky, funkční pěší zóny (do jisté míry Horní náměstí, Dolní 
náměstí, za hezký vzor považuji Riegrovu ulici díky jejímu 
zaslepení).

Upřednosťování infrastruktury před estetikou a funkčností 
pro všechny formy dopravy (vč. pěší a cyklo) - příkladem je 
"trojúhelník" před hotelem Palác. Mohlo to být krásné 
náměstíčko, místo toho ale zmizel i poslední kousek 
zeleného trávníku a stalo se z něj betonové parkoviště. 

Pěší zóny s plným automobilovým provozem (ulice 
Denisova např., kde by mě nenapadlo jít po cestě, protože 
by mě srazilo auto).

Náměstí Republiky jako náměstí, nikoli jako parkoviště,  
Zvelebení "vjezdu" do města - tj. Masarykovy třídy a 
Žizkova náměstí, 
Přidání cyklopruhů, kde to jde.

žena 60 let a více SŠ Hejčín historie doprava více zeleně konečně udělat obchvat
muž 60 let a více VŠ Svatý Kopeček Chybí odb.zahradník a více financí Málo stromů v ulicích systematickou údržbu parků dle žádného projektu a 

neměnit původní záměr již dříve zadaných slohů.
chybí samostatný útvar s mechanizací a dostatečné finance

muž 30-39 let VŠ Chomoutov Historie, služby, vzdělávání, zdravotnictví Zimní stadión, cyklostezky do okrajovych části města - 
Chomoutov, Nedvězí, ... 

Využít prostranství po sokolech uprostřed Chomoutova, 
nebo Hrachoviska - hřiště, cokoliv... Přímo ve městě na 
sídlištích zvýšit pocet parkovacích míst ubráním travnaté 
plochy - stačí metr, dva, auta se otočí o 90 stupnu a je 2x 
kapacita. Parkovné v těchto částech NIC nevyřeší, to bude 
fungovat v centru a širším centru, motivace lidí parkovat v 
centru a na sídlištích je naprosto rozdílná...

muž 50-59 let VŠ Bělidla Zeleň Beton, asfalt - jakékoliv nové prostory jsou pouze beton - 
parkoviště, nákupní centra, před nádražím... 

Zeleň, zeleň.... Budou už konečně zveřejněny a vůbec "uděleny" postihy za 
špatná rozhodnutí, průšvih, "zmetky" při vytváření veřejných 
prostranství 

muž 30-39 let VŠ Olomouc-město Vážím si nově vybudovaných pítek, které jsou velkým 
přínosem pro turismus (rozhodně větší než květiny na 
trojici).

Neustále bojujeme se spalujícím horkem a suchem, proč 
město nepodniká kroky k zastavení/potlačení těchto vlivů? 
Samotné centrum, resp. jeho okolí obsahuje velmi malé 
množství stromů, popř. je úplná absence stromů. Proč si 
nevzít příklad z kanadských měst, kde i velká centra jako 
Toronto nebo Montreal jsou protkány stromy a to na všech 
ulicích. 

Olomouc je svým klimatem i polohou jako stvořená k 
cyklistice. Město by mělo dlouhodobě usilovat o vytlačení 
aut z centra a bojovat za vytvoření kvalitní sítě pěších zón a 
cyklostezek. Uvítal bych jasný koncept rozvoje města 
"budoucnosti". Proč neexistují snahy vytvořit výstavní 
boulevard města bez aut (např. 8.května nebo tř.Svobody), 
který by byl inspirativním místem a výkladní skříní města 
jako např. Maria Hilf Straße?  

Kvalita ovzduší je dlouhodobý problém, který doposud 
nemá valné řešení. Dochází k mírnému zlepšení, které je 
ovšem způsobeno pouze novějšími motory vypouštějící 
méně emisí. Proč neexistují snahy využít možnosti 
ekologické dopravy jako např. vodíkové autobusy nebo 
omezení vjezdu aut na fosilní paliva do městké památkové 
rezervace?

Pohlaví Věk Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

Bydliště (lokalita) Čeho si na životě v Olomouci z hlediska veřejných 
prostranství vážíte? 

Co  naopak považujete z hlediska veřejných 
prostranství Olomouce za nedostatečné, nevyřešené, 
špatné? 

Co byste navrhovali z hlediska veřejných prostranství 
Olomouce vylepšit, doplnit, nově vytvořit?

Chcete nám sdělit jakýkoliv další podnět, který se týká 
veřejných prostranství Olomouce? (prostor pro Váš 
volný komentář)
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muž 60 let a více VŠ Hejčín Všeho shora uvedeného: 70%  90%  80% 80% 100%. 
(lokalpatriot)

Neuzavřený prstenec parků kolem centra, zahušťování 
výstavby na úkor možných zelených ploch (Např. 
developerský projekt Fort Šibeník by měl mít větší čast 
zeleně v jihovýchodní části (v plánu je komerční objekt a 
parkoviště)  hodně nahuštěná výstavba Nová Sladovna, 
projekt Šantovka tower. Bohužel už bylo vyprojektováno 
nebo realizováno. 
Podporuji parkovací politiku města. Zejména výstavbu 
parkovacích domů.

Větší zastoupení zelených ploch v nové bytové výstavbě. 
Neustupovat developerům v jejich bezuzdné honbě za 
ziskem, kdy se ekonomika prosazuje nad estetiku.  Srovnej 
staré sídliště Norská s např. novou Holandskou čtvrtí. 
Proč stavět další a další byty, když je stejně kupují 
spekulanti k pronájmu. 
Pro studenty absolventy tady pracovní místa povětšině 
nejsou. 
Územní plán uvažuje s maximálním počtem obyvatel 
Olomouce mírně nad 100000 

Olomouc je na tom dobře. Stačí udržovat stávající stav a 
stromy přirozeně obnovovat. Přeju městu, ať se to i přes tu 
bídu daří.

muž 40-49 let SŠ Řepčín Centrum, parky,Flora areal, Podebrady, Zoo Spatne cyklostezky, nulova podpora verejnych prostranstvi 
v rozvijejicich se lokalitach. Za me konkretne Holandska 
ctvrt Globus

Cyklostesky, pesi a odpocinkove zony

muž 60 let a více SŠ Povel se vším výše uvedeným souhlasím málo cyklostezek, nedostatečný úklid ze strany Technických 
služeb Olomouc

na nově opravené cestě na ulici Arbesova směr Slavonín 
postrádám chodník pro pěší!!! Při tom zde během dne 
projde tam i zpět velká spousta chodců. Ze Slavonína je to 
jedinný přístup k tramvajím.

žena 50-59 let SŠ Neředín parky cyklostezky vylepsit urcite k rekreaci prostranstvi smerem letisti, napr 
lesopark, uprava cest a okoli,  

Soustredila bych se na okrajove casti mesta k vyuziti 
rekreace a sportu v prirode pro rodiny, chybi mi velke 
vybehy pro psy, cyklostezky na sebe navazujici

žena 30-39 let VŠ Chomoutov Dostupnost prirody, genius loci mista maly zajem o periferie mesta a jejich specifika. jednoduchy koncept pro periferie jak s prostorem pracovat 
a vtahnout obcany do deni, urcit citelne kompetence v 
procesu at se komunita I mmol citi komfortne.

muž 30-39 let VŠ Nové Sady parky, některé cyklostezky, dětská hřiště nedostatek stromů v okolí sídlišť, nenavazující cyklostezky, 
neodstatečná údržba laviček, časté znečištění chodníků a 
zeleně, špatně průchozí kapacitní komunikace v centru 
města, nedostatek parkování

promyšleně rozšířit a propojit síť cyklostezek zejména pro 
pohyb ve městě, zpevnit cyklostezky v okolí Moravy, zlepšit 
propustnost křižovatek pro chodce a cyklisty, rozířit a 
udržovat zeleň na sídlištích, pravidelně udržovat mobilář, 
častější úklid, postavit parkovací domy místo venkovních 
parkovišť

žena 50-59 let VŠ Černovír historie, příroda nedostatek bezplatných míst k parkování více odpočinkových klidových zon
žena 40-49 let VŠ Povel Do Olomouce jsem se přistěhovala před deseti lety a bylo 

to dobré rozhodnutí, historie, pěkné centrum, parky, 
doprava, kulturní vyžití, knihovny, to všechno funguje dobře 
jako celek. 

Podchod na tramvajové stanici Pionýrská je v dost 
neutěšeném a pro oko nelahodícím stavu, navíc jeho okolí 
je velmi špatně osvětleno. Vyjdete z podchodu a jdete 
směrem na Jánského do tmy.  

Okolí Billy na Jeremiášově ulici, parkoviště, průchod za 
ním, kde prochází spousta lidí, je škaredým smetištěm 
prakticky uprostřed čtvrti. Kousek zelené plochy mezi 
domem Jeremiášova 5, za Mapeto podlahami a směrem k 
Bille nikdo neudržuje, kupí se tu odpadky. Na parkovišti u 
Billy (hlavně v jeho zadní části) se shromažďují skupinky 
popíjejících, kteří pokřikují, nahlas si pouštějí hudbu tak, že 
se to odráží do okolních domů, což je velmi nepříjemné, 
navíc tu nechávají po sobě spoustu hromadících se 
odpadků. Když jsem volala na městskou policii, bylo mi 
řečeno, že je demokracie. Pravidelní kontola tohoto 
prostranství městskou policií by opravdu pomohla! Úklid 
této části taky. Pokud procházíte, překračujete a míjíte 
plastové lahve, plechovky apod.

Část Povel se stává jednou velkou zastavěnou plochou bez 
přírody a možnosti relaxace v pěkném prostředí, byly 
zkáceny borovice (výstavba Jánského, V Křovinách), 
nebyly nahrazeny, další usychají; mám velké obavy, že se 
tu bude dále jen a jen stavět dům na domě a např. alespoň 
malý parčík s lavičkami apod. není v plánu vůbec. Žije tu na 
přilehlých polích taky spousta bažantů, zajíců, ti mají jít 
kam? Za chvíli tady pro ně nebude žádný prostor. Na pole 
za Jeremiášovou ulicí (souběžně se Schweitzerovou) chodí 
celé rodiny pouštět na podzim draky, bude pro ně místo? 
Počítá se tu do budoucna s nějakou příjemnou relaxační 
zelenou plochou? 

Cestička podél pole a příkop vedle něj z Jeremiášovy, 
Jánského směrem na Slavonín - když už tedy člověk chce 
vyrazit do přírody, je také plná odpadků.  

Na zastávkách MHD by neuškodilo upozornění, že se zde 
nekouří a jejich nedopalky patří do odpadkového koše. 
Edukativní cedule a programy pro kuřáky i ostatní, že 
chodníky, cesty, parkoviště, zastávky, lavičky nejsou 
smetiště a odpadky patří jinam.

žena 60 let a více SŠ Olomouc-město Historie města. 80% chodníků ve špatném stavu. Některé ohrožují zdraví 
chodců. Výsadba nevhodných stromů. 

Opravit především chodníky. Obnovovat, rekonstruovat 
posprejované i jinak poničené lavičky, a neinstalovat je v 
bezprostřední blízkosti u cest pro pěší v parcích jak se děje 
nyní. 

Horní, dolní náměstí a přilehlé ulice zákaz vjezdu 
automobilů. (Kromě zásobování). A tam výsadba zeleně, 
květin.

Pohlaví Věk Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

Bydliště (lokalita) Čeho si na životě v Olomouci z hlediska veřejných 
prostranství vážíte? 

Co  naopak považujete z hlediska veřejných 
prostranství Olomouce za nedostatečné, nevyřešené, 
špatné? 

Co byste navrhovali z hlediska veřejných prostranství 
Olomouce vylepšit, doplnit, nově vytvořit?

Chcete nám sdělit jakýkoliv další podnět, který se týká 
veřejných prostranství Olomouce? (prostor pro Váš 
volný komentář)
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muž 60 let a více VŠ Hejčín Všeho shora uvedeného: 70%  90%  80% 80% 100%. 
(lokalpatriot)

Neuzavřený prstenec parků kolem centra, zahušťování 
výstavby na úkor možných zelených ploch (Např. 
developerský projekt Fort Šibeník by měl mít větší čast 
zeleně v jihovýchodní části (v plánu je komerční objekt a 
parkoviště)  hodně nahuštěná výstavba Nová Sladovna, 
projekt Šantovka tower. Bohužel už bylo vyprojektováno 
nebo realizováno. 
Podporuji parkovací politiku města. Zejména výstavbu 
parkovacích domů.

Větší zastoupení zelených ploch v nové bytové výstavbě. 
Neustupovat developerům v jejich bezuzdné honbě za 
ziskem, kdy se ekonomika prosazuje nad estetiku.  Srovnej 
staré sídliště Norská s např. novou Holandskou čtvrtí. 
Proč stavět další a další byty, když je stejně kupují 
spekulanti k pronájmu. 
Pro studenty absolventy tady pracovní místa povětšině 
nejsou. 
Územní plán uvažuje s maximálním počtem obyvatel 
Olomouce mírně nad 100000 

Olomouc je na tom dobře. Stačí udržovat stávající stav a 
stromy přirozeně obnovovat. Přeju městu, ať se to i přes tu 
bídu daří.

muž 40-49 let SŠ Řepčín Centrum, parky,Flora areal, Podebrady, Zoo Spatne cyklostezky, nulova podpora verejnych prostranstvi 
v rozvijejicich se lokalitach. Za me konkretne Holandska 
ctvrt Globus

Cyklostesky, pesi a odpocinkove zony

muž 60 let a více SŠ Povel se vším výše uvedeným souhlasím málo cyklostezek, nedostatečný úklid ze strany Technických 
služeb Olomouc

na nově opravené cestě na ulici Arbesova směr Slavonín 
postrádám chodník pro pěší!!! Při tom zde během dne 
projde tam i zpět velká spousta chodců. Ze Slavonína je to 
jedinný přístup k tramvajím.

žena 50-59 let SŠ Neředín parky cyklostezky vylepsit urcite k rekreaci prostranstvi smerem letisti, napr 
lesopark, uprava cest a okoli,  

Soustredila bych se na okrajove casti mesta k vyuziti 
rekreace a sportu v prirode pro rodiny, chybi mi velke 
vybehy pro psy, cyklostezky na sebe navazujici

žena 30-39 let VŠ Chomoutov Dostupnost prirody, genius loci mista maly zajem o periferie mesta a jejich specifika. jednoduchy koncept pro periferie jak s prostorem pracovat 
a vtahnout obcany do deni, urcit citelne kompetence v 
procesu at se komunita I mmol citi komfortne.

muž 30-39 let VŠ Nové Sady parky, některé cyklostezky, dětská hřiště nedostatek stromů v okolí sídlišť, nenavazující cyklostezky, 
neodstatečná údržba laviček, časté znečištění chodníků a 
zeleně, špatně průchozí kapacitní komunikace v centru 
města, nedostatek parkování

promyšleně rozšířit a propojit síť cyklostezek zejména pro 
pohyb ve městě, zpevnit cyklostezky v okolí Moravy, zlepšit 
propustnost křižovatek pro chodce a cyklisty, rozířit a 
udržovat zeleň na sídlištích, pravidelně udržovat mobilář, 
častější úklid, postavit parkovací domy místo venkovních 
parkovišť

žena 50-59 let VŠ Černovír historie, příroda nedostatek bezplatných míst k parkování více odpočinkových klidových zon
žena 40-49 let VŠ Povel Do Olomouce jsem se přistěhovala před deseti lety a bylo 

to dobré rozhodnutí, historie, pěkné centrum, parky, 
doprava, kulturní vyžití, knihovny, to všechno funguje dobře 
jako celek. 

Podchod na tramvajové stanici Pionýrská je v dost 
neutěšeném a pro oko nelahodícím stavu, navíc jeho okolí 
je velmi špatně osvětleno. Vyjdete z podchodu a jdete 
směrem na Jánského do tmy.  

Okolí Billy na Jeremiášově ulici, parkoviště, průchod za 
ním, kde prochází spousta lidí, je škaredým smetištěm 
prakticky uprostřed čtvrti. Kousek zelené plochy mezi 
domem Jeremiášova 5, za Mapeto podlahami a směrem k 
Bille nikdo neudržuje, kupí se tu odpadky. Na parkovišti u 
Billy (hlavně v jeho zadní části) se shromažďují skupinky 
popíjejících, kteří pokřikují, nahlas si pouštějí hudbu tak, že 
se to odráží do okolních domů, což je velmi nepříjemné, 
navíc tu nechávají po sobě spoustu hromadících se 
odpadků. Když jsem volala na městskou policii, bylo mi 
řečeno, že je demokracie. Pravidelní kontola tohoto 
prostranství městskou policií by opravdu pomohla! Úklid 
této části taky. Pokud procházíte, překračujete a míjíte 
plastové lahve, plechovky apod.

Část Povel se stává jednou velkou zastavěnou plochou bez 
přírody a možnosti relaxace v pěkném prostředí, byly 
zkáceny borovice (výstavba Jánského, V Křovinách), 
nebyly nahrazeny, další usychají; mám velké obavy, že se 
tu bude dále jen a jen stavět dům na domě a např. alespoň 
malý parčík s lavičkami apod. není v plánu vůbec. Žije tu na 
přilehlých polích taky spousta bažantů, zajíců, ti mají jít 
kam? Za chvíli tady pro ně nebude žádný prostor. Na pole 
za Jeremiášovou ulicí (souběžně se Schweitzerovou) chodí 
celé rodiny pouštět na podzim draky, bude pro ně místo? 
Počítá se tu do budoucna s nějakou příjemnou relaxační 
zelenou plochou? 

Cestička podél pole a příkop vedle něj z Jeremiášovy, 
Jánského směrem na Slavonín - když už tedy člověk chce 
vyrazit do přírody, je také plná odpadků.  

Na zastávkách MHD by neuškodilo upozornění, že se zde 
nekouří a jejich nedopalky patří do odpadkového koše. 
Edukativní cedule a programy pro kuřáky i ostatní, že 
chodníky, cesty, parkoviště, zastávky, lavičky nejsou 
smetiště a odpadky patří jinam.

žena 60 let a více SŠ Olomouc-město Historie města. 80% chodníků ve špatném stavu. Některé ohrožují zdraví 
chodců. Výsadba nevhodných stromů. 

Opravit především chodníky. Obnovovat, rekonstruovat 
posprejované i jinak poničené lavičky, a neinstalovat je v 
bezprostřední blízkosti u cest pro pěší v parcích jak se děje 
nyní. 

Horní, dolní náměstí a přilehlé ulice zákaz vjezdu 
automobilů. (Kromě zásobování). A tam výsadba zeleně, 
květin.

Pohlaví Věk Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

Bydliště (lokalita) Čeho si na životě v Olomouci z hlediska veřejných 
prostranství vážíte? 

Co  naopak považujete z hlediska veřejných 
prostranství Olomouce za nedostatečné, nevyřešené, 
špatné? 

Co byste navrhovali z hlediska veřejných prostranství 
Olomouce vylepšit, doplnit, nově vytvořit?

Chcete nám sdělit jakýkoliv další podnět, který se týká 
veřejných prostranství Olomouce? (prostor pro Váš 
volný komentář)
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10Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

muž 60 let a více VŠ Hejčín Všeho shora uvedeného: 70%  90%  80% 80% 100%. 
(lokalpatriot)

Neuzavřený prstenec parků kolem centra, zahušťování 
výstavby na úkor možných zelených ploch (Např. 
developerský projekt Fort Šibeník by měl mít větší čast 
zeleně v jihovýchodní části (v plánu je komerční objekt a 
parkoviště)  hodně nahuštěná výstavba Nová Sladovna, 
projekt Šantovka tower. Bohužel už bylo vyprojektováno 
nebo realizováno. 
Podporuji parkovací politiku města. Zejména výstavbu 
parkovacích domů.

Větší zastoupení zelených ploch v nové bytové výstavbě. 
Neustupovat developerům v jejich bezuzdné honbě za 
ziskem, kdy se ekonomika prosazuje nad estetiku.  Srovnej 
staré sídliště Norská s např. novou Holandskou čtvrtí. 
Proč stavět další a další byty, když je stejně kupují 
spekulanti k pronájmu. 
Pro studenty absolventy tady pracovní místa povětšině 
nejsou. 
Územní plán uvažuje s maximálním počtem obyvatel 
Olomouce mírně nad 100000 

Olomouc je na tom dobře. Stačí udržovat stávající stav a 
stromy přirozeně obnovovat. Přeju městu, ať se to i přes tu 
bídu daří.

muž 40-49 let SŠ Řepčín Centrum, parky,Flora areal, Podebrady, Zoo Spatne cyklostezky, nulova podpora verejnych prostranstvi 
v rozvijejicich se lokalitach. Za me konkretne Holandska 
ctvrt Globus

Cyklostesky, pesi a odpocinkove zony

muž 60 let a více SŠ Povel se vším výše uvedeným souhlasím málo cyklostezek, nedostatečný úklid ze strany Technických 
služeb Olomouc

na nově opravené cestě na ulici Arbesova směr Slavonín 
postrádám chodník pro pěší!!! Při tom zde během dne 
projde tam i zpět velká spousta chodců. Ze Slavonína je to 
jedinný přístup k tramvajím.

žena 50-59 let SŠ Neředín parky cyklostezky vylepsit urcite k rekreaci prostranstvi smerem letisti, napr 
lesopark, uprava cest a okoli,  

Soustredila bych se na okrajove casti mesta k vyuziti 
rekreace a sportu v prirode pro rodiny, chybi mi velke 
vybehy pro psy, cyklostezky na sebe navazujici

žena 30-39 let VŠ Chomoutov Dostupnost prirody, genius loci mista maly zajem o periferie mesta a jejich specifika. jednoduchy koncept pro periferie jak s prostorem pracovat 
a vtahnout obcany do deni, urcit citelne kompetence v 
procesu at se komunita I mmol citi komfortne.

muž 30-39 let VŠ Nové Sady parky, některé cyklostezky, dětská hřiště nedostatek stromů v okolí sídlišť, nenavazující cyklostezky, 
neodstatečná údržba laviček, časté znečištění chodníků a 
zeleně, špatně průchozí kapacitní komunikace v centru 
města, nedostatek parkování

promyšleně rozšířit a propojit síť cyklostezek zejména pro 
pohyb ve městě, zpevnit cyklostezky v okolí Moravy, zlepšit 
propustnost křižovatek pro chodce a cyklisty, rozířit a 
udržovat zeleň na sídlištích, pravidelně udržovat mobilář, 
častější úklid, postavit parkovací domy místo venkovních 
parkovišť

žena 50-59 let VŠ Černovír historie, příroda nedostatek bezplatných míst k parkování více odpočinkových klidových zon
žena 40-49 let VŠ Povel Do Olomouce jsem se přistěhovala před deseti lety a bylo 

to dobré rozhodnutí, historie, pěkné centrum, parky, 
doprava, kulturní vyžití, knihovny, to všechno funguje dobře 
jako celek. 

Podchod na tramvajové stanici Pionýrská je v dost 
neutěšeném a pro oko nelahodícím stavu, navíc jeho okolí 
je velmi špatně osvětleno. Vyjdete z podchodu a jdete 
směrem na Jánského do tmy.  

Okolí Billy na Jeremiášově ulici, parkoviště, průchod za 
ním, kde prochází spousta lidí, je škaredým smetištěm 
prakticky uprostřed čtvrti. Kousek zelené plochy mezi 
domem Jeremiášova 5, za Mapeto podlahami a směrem k 
Bille nikdo neudržuje, kupí se tu odpadky. Na parkovišti u 
Billy (hlavně v jeho zadní části) se shromažďují skupinky 
popíjejících, kteří pokřikují, nahlas si pouštějí hudbu tak, že 
se to odráží do okolních domů, což je velmi nepříjemné, 
navíc tu nechávají po sobě spoustu hromadících se 
odpadků. Když jsem volala na městskou policii, bylo mi 
řečeno, že je demokracie. Pravidelní kontola tohoto 
prostranství městskou policií by opravdu pomohla! Úklid 
této části taky. Pokud procházíte, překračujete a míjíte 
plastové lahve, plechovky apod.

Část Povel se stává jednou velkou zastavěnou plochou bez 
přírody a možnosti relaxace v pěkném prostředí, byly 
zkáceny borovice (výstavba Jánského, V Křovinách), 
nebyly nahrazeny, další usychají; mám velké obavy, že se 
tu bude dále jen a jen stavět dům na domě a např. alespoň 
malý parčík s lavičkami apod. není v plánu vůbec. Žije tu na 
přilehlých polích taky spousta bažantů, zajíců, ti mají jít 
kam? Za chvíli tady pro ně nebude žádný prostor. Na pole 
za Jeremiášovou ulicí (souběžně se Schweitzerovou) chodí 
celé rodiny pouštět na podzim draky, bude pro ně místo? 
Počítá se tu do budoucna s nějakou příjemnou relaxační 
zelenou plochou? 

Cestička podél pole a příkop vedle něj z Jeremiášovy, 
Jánského směrem na Slavonín - když už tedy člověk chce 
vyrazit do přírody, je také plná odpadků.  

Na zastávkách MHD by neuškodilo upozornění, že se zde 
nekouří a jejich nedopalky patří do odpadkového koše. 
Edukativní cedule a programy pro kuřáky i ostatní, že 
chodníky, cesty, parkoviště, zastávky, lavičky nejsou 
smetiště a odpadky patří jinam.

žena 60 let a více SŠ Olomouc-město Historie města. 80% chodníků ve špatném stavu. Některé ohrožují zdraví 
chodců. Výsadba nevhodných stromů. 

Opravit především chodníky. Obnovovat, rekonstruovat 
posprejované i jinak poničené lavičky, a neinstalovat je v 
bezprostřední blízkosti u cest pro pěší v parcích jak se děje 
nyní. 

Horní, dolní náměstí a přilehlé ulice zákaz vjezdu 
automobilů. (Kromě zásobování). A tam výsadba zeleně, 
květin.

Pohlaví Věk Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

Bydliště (lokalita) Čeho si na životě v Olomouci z hlediska veřejných 
prostranství vážíte? 

Co  naopak považujete z hlediska veřejných 
prostranství Olomouce za nedostatečné, nevyřešené, 
špatné? 

Co byste navrhovali z hlediska veřejných prostranství 
Olomouce vylepšit, doplnit, nově vytvořit?

Chcete nám sdělit jakýkoliv další podnět, který se týká 
veřejných prostranství Olomouce? (prostor pro Váš 
volný komentář)
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muž 60 let a více SŠ Olomouc-město Ano, jsem v Olomouci velmi spokojen ohledně trávení 
volného času, vše je dostupné a blízko.

Spíš bych chtěl pochválit ,,Pěší zónu" od obchodu Koruna 
až po hotel Palác. Toto se projektantům podařilo.

Náměstí v centru města Olomouce - veřejné prostranství: 
Myslím si, že by se architekti a zástupci památkové péče 
měli podívat do okolních měst, jak má vypadat rovně 
vydlážděné náměstí. 
Například: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, 
Lipník nad Bečvou, Přerov, Ostrava a jiné náměstí, kde si 
jen těžko může člověk vyvrtnout kotník při chůzi. 

Biskupské náměstí: 
Bydlím na Biskupském náměstí v Olomouci již 30 let. V 
prvních 10 letech celkem nebyl žádný problém, až do doby, 
kdy ve Wurmové ulici bylo zřízeno Olomouckou Charitou 
centrum pro lidi bez domova. Tito problémoví lidé zde na 
Biskupském náměstí kálí, močí, konzumují alkohol, užívají 
drogy, chovají se vulgárně a obtěžují okolí svým hlukem. 
Městské vyhlášky ani příjezdy Městské policie je vůbec 
nezajímá. Jedná se hlavně o zděnou zídku u schodů ve 
slepé ulici Biskupského náměstí sousedící s ulicí 
Akademickou.  
Zahraniční i čeští turisté, kteří procházejí touto lokalitou, si 
musí poté udělat svůj obrázek o tomto městě.  

Návrh řešení pro vylepšení tohoto prostranství: 
 Osadit tuto zděnou zídku železným okrasným plotem tak, 
aby těmto nepřizpůsobivým lidem znemožnilo sezení a 
zdržování na tomto místě. 

Děkuji za možnost vyjádření. 
Obyvatel města Olomouce  

muž 40-49 let VŠ Neředín Genius loci Parkovani Parkovani
muž 18 - 29l et SŠ Lazce Kvalitní veřejná doprava Parkování na ulici Synkova Politiku parkování na sídlištích 
muž méně než 18 let ZŠ Nová Ulice Dostatek obchodů a služeb, relativně rozsáhlá MHD, velmi 

pěkné historické centrum
Nedostatečná kvalita silnic (ta mě trápí hodně), nedostatek 
stromů a prvků zeleně (ale to se zlepšuje)

muž 40-49 let SŠ Hodolany Poklidu, především v zákoutích na hradě, oblast je jako 
stvořená pro introverty, tak jako celé město, které poklidem 
vybízí z přemýšlení.

Neustálou křečovitou snahu "oživovat" za neskutečné 
veřejné peníze centrum, aniž by kdokoli respektoval ducha 
města, který je právě poklidný, a to je jeho základní 
charakteristika.

Především je dlouhodobě neřešená urbanistická koncepce 
bulváru Třídy Svobody, která si zaslouží pěší zónu se 
záhony, stromy a lavičkami, čímž by se centrum jako celek 
přiblížilo člověku, a auta měla být svedena na rozšířenou 
Krapkovu už minimálně před 30 lety. Městu dále zásadně 
chybí noční MHD, něco ve smyslu brněnských rozjezdů 
(klidně za dražší jízdné, ale pořád levnější, než taxi).

Že bezdomovci jsou také lidé a patří do naší společnosti. 
Někdo z nás je bohatý, někdo chudý, někdo nevkusný, jiný 
starý, a bezdomovectví patří k městu úplně stejně, jako 
jakýkoli jiný sociologický fenomén. Snažit se je "vyhnat" tím, 
že se likvidují lavičky, aby si neměli kam sednout, je velice 
laciné, populistické, a žbánkovsky hloupé gesto, které 
zapomíná na to, že jsou to stále ještě lidé, jako my. A my 
jsme to, my jako většinová společnost, která je natolik 
otrávila, znechutila a vyřadila, že se rozhodli žít mimo tuto 
společnost. V řešení je proto třeba začít u sebe, ptát se, jak 
jsem jim jako člověk ublížil, že přijali tento životní postoj?, a 
snažit se svou chybu napravit, a ne je terorizovat likvidací 
posezení a dramatickými návraty z dovolené.

muž 18 - 29l et SŠ Nové Sady Myslím, že je zde dostat hřišť pro malé děti. Špatné dopravní spojení na vlakové nádraží a do centra. 
Uplně chybí přímá rychlá doprava na vlakové nádraží z 
Nových Sadů. 
Neexistuje přímí autobus. Nejspolehlivější je jet vlakem z 
Olomouc-Nové Sady na Olomouc - Hlavní nádraží. 
Myslím, že stanice Olomouc-Nové Sady by si zasloužila 
celkovou modernizaci a vytvoření návazného 
autobusového spojení. Tím by se dalo krásně dostat na toto 
největší sídliště v Olomouci. 
Za předpokladu, že dojde k dostavění tramvajové trati na 
ulici Schweitzerova by se tak sídliště mohlo stát nezávislé 
na automobilové dopravě a mohlo by to ulehčit parkování 
na sídlištích. 

Jako další velký nedostat považuji špatně vyřešené 
přestupní místo na tramvajové zastávce Tržnice. V případě, 
že nechci porušovat žádné předpisy pravidelně se mi stává, 
že když jedu cestou z hlavního nádraží vystoupím na 
zastávce Tržnice a chci přejít na autobus, který jede na 
Nové sady tak mi ujede. Protože čekám na semaforu na 
zelenou abych mohl přejít. Příjde mi, že celé místo jako 
přestupní uzel by si zasloužilo modernizaci a chodci by zde 
měli mít větší přednost před auty. JInak se pravidelně 
stává, že lidé porušují zákon a přechází na červenou jen 
aby autobus stihly. 

Dále v Olomouci chybí workoutová hřiště.

Myslím, že na ulicích Fischerova, Peškova a Voskovcova 
by mělo dojít k úpravě kontejnerů. Aktuálně je tam příliš 
mnoho zákoutí v kterých se následně ukrývá nepořádek. 
Vhodné by bylo kdyby i na těchto ulicích byli vybudovány 
kontejnery jako na ulici Zikova a Rožňavská. 

muž 50-59 let VŠ Lazce řekněme všeho tak akorát, harmonicky uceleno snad podmínky pro cyklisty, když vidím, jak jedou po 
Dobrovského ulici za plného provozu, pro všechny 
účastníky (vč.cyklistů) je to nekomfortní

stačí řádně udržovat prosím zachovat odpočinkové prostranství u křižovatky ulic 
Na Letné a Demlova

Pohlaví Věk Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

Bydliště (lokalita) Čeho si na životě v Olomouci z hlediska veřejných 
prostranství vážíte? 

Co  naopak považujete z hlediska veřejných 
prostranství Olomouce za nedostatečné, nevyřešené, 
špatné? 

Co byste navrhovali z hlediska veřejných prostranství 
Olomouce vylepšit, doplnit, nově vytvořit?

Chcete nám sdělit jakýkoliv další podnět, který se týká 
veřejných prostranství Olomouce? (prostor pro Váš 
volný komentář)
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11Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

muž 40-49 let VŠ Lazce Nejhodnotnější jsou pro mne veřejná prostranství, která 
sousedí s historickými památkami a řekou. Tam se nejlépe 
relaxuje. 

Město dává přednost developerům, kteří veřejná 
prostranství zastavuje bytovými domy. Zájmem developera 
je pochopitelně zisk a pokud jej nikdo nereguluje, tak svoje 
záměry realizuje. 
Konkrétním příkladem je bývalý parčík u křižovatky ulic Na 
Letné a Demlova. Zde úřad změnil (účelově?) územní plán 
na pozemku, který se po restituci dostal do soukromých 
rukou. Tím umožnil na tomto pozemku stavět bytové domy. 
Kdyby se realizovaly původní vize investora, které město 
na začátku podporovalo (možná slepě, možná očividně), 
tak by byl nenávratně zničen zbytek  unikátního veřejného 
prostranství. Nikde v Olomouci nenajdete podobné místo, 
kde je krásný výhled na řeku a nádhernou historickou 
památku Klášterní Hradisko. 
Díky iniciativně občanů a zásahem odvolacího orgánu byly 
vize investora mírně upraveny ku prospěchu věci. Ale 
bývalý parčík už je nenávratně ztracen. Velmi 
frekventovaný průchod pro cyklisty a pěší má být nešikovně 
nešikovně zúžen, čímž se přeruší významný koridor podél 
řeky Moravy, který spojuje centrum se západní rekreační 
části okraje města.             

Původní územní plán byl povětšině navržen rozumně a 
historická veřejná prostranství reflektoval. Ale podivné 
dodatečné změny ÚP zřejmě pod tlakem investorů řadu 
prostranství zničily. Například snahu občanů o návrat 
původní verze ÚP v lokalitě křížení ulic Na Letné a 
Demlova město velmi  účelově (nebo spíše trapně) zamítlo.  

Jako soukromá firma najatá městem nemůžete rozkrývat 
podivné úpravy ÚP. Takže vám zbývá pouze v nějakých 
zbylých lokalitách vybudovat roztodivné projekty.  I to je ale 
chvályhodné. Např. parčík pod dómem se dá ještě hodně 
vylepšit, ale takových míst už mnoho nezůstalo. Genius loci 
podobných unikátních historických míst ve městě je 
ztracen, tato místa jsou už beznadějně zastavována nebo 
zastavěna developery.  

V Olomouci nebyla řeka vůbec "vtažena" do města. A 
zejména na Letné byly unikátní možnosti. I za totality při 
výstavbě sídliště Lazce architekti dbali na velký odstup 
bytové výstavby od řeky. Teď ale to prý není třeba? Operují 
starou výstavbou ve městě na nábřeží. Zvláštní logika 
patrně něčím ovlivněná. 
Podívejte se, jak Labe zakomponovali do Hradce Králové. 
O to se ale zasloužili naši předchůdci. A taky byly soukromé 
zájmy, ale ty tehdy naštěstí nepřevládly nad urbanismem. 
Můžeme to říci dnes v Olomouci? Podívejte se kolem sebe 
a odpověď je jasná... Snad to ještě půjde zastavit. 

Pohlídejte prosím aspoň nábřeží řeky od Bristolu po 
sídliště. Je to významný pěší a cyklistický koridor, auta tam 
nesmí mít převahu. Silniční komunikaci v ulici Na Letné je 
třeba od domů např. oddělit zeleným pásem místo 
chodníku, který je lépe přemístit k hrázi (široký pěší 
chodník pro kočárky apod., vedle umístit cyklostezku). 
Silnici je také třeba zjednosměrnit, nejlépe směrem po 
proudu řeky, aby auta z města nezajížděla automaticky 
rovně přímo na nábřeží. A po okraji jednosměrné 
komunikace by parkovala auta. Ta sice moc nábřeží krášlit 
nebudou, ale to už přináší doba. Jenom ne proboha 
vytvářet parkoviště mezi lipami. 

Další nebezpečí pro nábřeží hrozí od úpravy 
protipovodňové zdi. Jsou studie, kde se plánuje její 
zvednutí. Není důvod! Stávající zeď stačí možná jen 
esteticky upravit, vedle bude chodník. Povodni z roku 1997 
nezabrání nikdy žádná zeď.   

Pokud jste dočetli do konce, děkuji a těším se na příznivý 
posun... A projděte se po výše zmíněném nábřeží, dáte mi 
za pravdu         

muž 40-49 let VŠ Lazce Špatná návaznost cyklostezek, např. nový most na 
Komenského má ostudné vyřešení cyklopruhů. Možná lepší 
údržba chodníků, v současném počasí vyklající se 
dlaždičky (Masarykova, Bořivojova, ...) docela špiní nejen 
boty. Pořešit bezdomovce, aby ochcávali kde co v centru 
(1. máje, Masarykova, u Tržnice, ...) je nechutné.

Méně "chytrých řešení (lavičky, WC, ...)", více přírody. Míst 
kde si jde sednout na lavičku ve stínu stromu není ve městě 
mnoho (v parku ano, v centru města ne). Častěji sekat 
trávu - jako nápad kvůli suchu to byl dobrý, ale mínusem 
bylo více komárů a klíšťat.

Prověřit které rostliny lépe chytají prach - za poslední 10, 
15 let se hodně zhoršila prašnost po celé Olomouci. Stavby 
asi omezit nepůjdou, tak nějak lapat prach.

žena 60 let a více SŠ Lazce Nedostatečný  úklid v parcích a parčících na sídlištích. 
Špatné podmínky pro pejskaře. Zrušení volných výběhů pro 
psy. 

Vraťte nám zpět zóny pro volný výběh psů.,

žena 40-49 let VŠ Lazce Dostupnost městských parků a v případě sídliště Lazce 
krásné prostředí okolí řeky Moravy,prozatím nezasažené 
nevhodnými technickými úpravami,umělou regulací 
přírodního toku.

Nelíbí se mi záměr developerů s podporou města,kraje ( ti 
nehájí už po několik let zájmy a věcné připomínky nejen 
místních občanů) zastavět dosavadní parčík u křižovatky 
ulic Na Letné a Demlova -nenávratně se tím naruší pěkné 
místo v blízkosti řeky a kulturní památky Klášterní Hradisko. 
Nelíbí se mi záměr developerů na tak malém prostoru (vily 
-rezidence Demlova), postavit bytové domy a zatížit okolí 
staré Letné a místní základní školy vysokým provozem aut. 
Už teď je problém na Lazcích s parkováním a v případě 
dalších možných 60 bytů o až dvou autech na jednu rodinu, 
by se situace dramaticky zhoršila! 

Zachovávat co nejvíc zeleně i na úkor tlaků developerů!!! Prosím,nechť úředníci placení z našich daní dají na naše 
občany, na zdravý selský rozum,nechť je dodržován zákon 
v zájmu občanů,a ne v zájmu zištných úmyslů těch 
bohatých. Děkuji.

žena 30-39 let SŠ Olomouc-město Nadherná historie a architektura Často přeplněné popelnice s tříděným odpadem, 
nedostatek parkovacích míst

Podezemní popelnice

muž 40-49 let VŠ Lazce Vážím si přístup města k většině prostranství, jsou pěkné 
udržována a vybavovaná.

Lepší podmínky pro pěší a cyklisty by se na prostranstvích 
mohli zlepšit, především na Lazcich chybí dost prostor, kde 
by se s dětmi dalo pohrát.

Park na lazcich s prulezkami pro děti, developerských 
projekt Demlova / na Letné zasáhne a zruší jedinou zeleň 
(bývalý parčík) v okolí a dle mého naruší  ráz břehu řeky 
Moravy, kde by se mohlo v budoucnosti vytvořit prodloužení 
náplavky z upravovaných mostů u Bristolu a Masarykova. 
Určitě by pomohla regulace % zástavby se zachováním 
zelené i na soukromém pozemku.

muž 60 let a více VŠ Lazce historii města protekce v povolování staveb (viz adm. budova GEMO) zeleň, žijeme z práce našich předků vyhnat populisty z radnice
žena 60 let a více VŠ Lazce dostupnost přírody Špatné: povolování staveb na  úkor zeleně , stromů a 

odpočinkových míst 
lépe udržovat veřejná prostranství a zajišťovat větší 
bezpečnost

monitorovat tato prostranství a důsledně udělovat nožné 
tresty při narušování pořádku a ničení  majetku

Pohlaví Věk Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

Bydliště (lokalita) Čeho si na životě v Olomouci z hlediska veřejných 
prostranství vážíte? 

Co  naopak považujete z hlediska veřejných 
prostranství Olomouce za nedostatečné, nevyřešené, 
špatné? 

Co byste navrhovali z hlediska veřejných prostranství 
Olomouce vylepšit, doplnit, nově vytvořit?

Chcete nám sdělit jakýkoliv další podnět, který se týká 
veřejných prostranství Olomouce? (prostor pro Váš 
volný komentář)
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muž 60 let a více SŠ Lazce hodnotná historie a krásná zeleň města úbytek zeleně, kácení stromů - krásných urostlých viz " 
parčík"  Na Letné -  ještě k tomu v době hnízdění ptáků

především neničit a uchovat to co vybudovali naši předkové 
a řádně o to  pečovat. Historické stavby, parky a veškerou 
zeleň města !!!

Uchovat historický ráz v okolí Klášterního hradiska a  okolí 
řeky Moravy. Udržet zelené prostranství zbytku bývalého 
parčíku u křižovatky Na Letné a Demlovy ul., 
a ponechat zde klidovou zonu, bez možnosti průjezdu 
motorových vozidel

muž 40-49 let VŠ Lazce Dostupnost přírody udržba zeleně Zachovat parčík na rohu Demlova/ Letná Město by mělo odkoupit zpět bývalý parčík na rohu 
Demlovy a Letné a zvelebit ho. Je velmi populární a je to 
jediný parčík tohoto druhu široko daleko. Celé sídliště na 
má nedostatek zelených ploch. 

muž 40-49 let VŠ Lazce Domnívám se, že veřejných prostranství se zelení ve městě 
znatelně ubývá, například i v lokalitě, kde žiji, ze strany 
města nebyly učiněny účinné kroky, aby došlo k záchraně 
"zeleného prostranství" místo rekultivace parčíku a 
například vybudování venkovní posilovny, či dětského hřiště 
za využití již existující drenáže bývalého hřiště, což by 
vzhledem k procházející cyklotrase bylo velmi vhodné 
doplnění zkvalitňující volnočasové aktivity všech obyvatel 
Olomouce, došlo v období hnízdění ptáků k vykácení 
vzrostlých topolů a výstavbě domů. Ano, dle plánu budou 
mezi obytnými vícepodlažními domy také nějaké stromy, za 
rovnocennou náhradou stávající zeleně je však lze 
považovat jen stěží. Výjimečnost Hradiska rovněž lépe 
podtrhne jeho "oddělenost" od běžné zástavby, než jeho 
obklopení obytnými domy.

žena 40-49 let VŠ Nová Ulice historie mesta, spatna je starost o zelen-malo stromu,jejich 
kaceni v  mistech,kde se stavi,vzrustajici podil betonovych 
ploch,o ochrane prirody se da v Olomouci jen tezko hovorit

malo stromu v ulicich, narust zastavenych ploch na ukor 
zelene,nedoplnovani zelene  
napr. parcik na Lazcich u mostu pres reku Moravu vedouci 
k Hradisku(stavi se zde nejake nove domy na hristi u skoly 
Demlova), ustupky developerum na ukor zelene

duslednost a neustupnost a kladeni durazu v pozadavcich  
projektovat nove stavby v souladu s prirodou, jako jinde ve 
vyspelych evropskych zemich

opravdu zkuste trosku vic jednat v zajmu zachovani 
zelene,je to investice do budoucnosti nas vsech

žena 30-39 let VŠ Lazce Jako velký problém vnímám neustálé ubírání zelených 
ploch (trávníků, stromů, odpočinkových zón) zejména v 
okrajových částech - zahušťování zástavby developery, 
kteří nenechávají již ani centimetr zelené plochy mezi domy 
nad nutné minimum, neustálé rozšiřování parkovacích 
ploch, kácení stromů bez náhrady. Člověk nechce žít na 
parkovišti. Podmínky pro pěší jsou také tristní - pěší zóny 
jako kdyby ani neexistovaly. MHD je drahá a málo funkční 
(např. na Lazce od hlavního nádraží jedou tři linky, které 
odjedou v rozmezí 10 minut a pak hodinu a půl nic...).

Nechat co nejvíce volných zelených ploch pro obyvatele a 
nezahušťovat již existující zástavbu novými domy. To 
radikálně snižuje kvalitu života v okolí. Nerozšiřovat 
parkovací plochy, naopak parkování zpoplatnit (majitelé aut 
si vlastně dělají osobní nárok na zábor veřejného prostoru, 
který by měl ale sloužit všem). Parkovací politiku je nutné 
radikálně vyřešit a při zpoplatnění by i město získalo 
potřebné finance. Sázet co nejvíce stromů a další zeleně 
všude tam, kde je to jen trochu možné. Ve srovnání s jinými 
městy Olomouc příliš mnoho zelených ploch nemá (a 
existující parky na tom nic nemění). 

Přála bych si citlivou úpravu okolí řeky v rámci další fáze 
protipovodňových opatření - ne vykácení 700 stromů a zalití 
betonem, jak to vidíme nyní v centru. Člověk by brečel...

muž 30-39 let VŠ Nová Ulice Hezky upravený park Flóra nedostatek parkovacích míst, zanedbané odpočinkové 
zóny (s výjimkou parku flóra), nekoncepčně řešená MHD 
bez návazných spojů a s oblastmi bez dostatečné 
dostupnosti, nebezpečné křižovatky a silnice bez přechodů 
pro chodce (u žluté haly, ulice Wolkerova u přejezdu, 
chodník Wolkerova-sjezdy Albertova, horní lán u 
autocentra), nevyřešené křižovatky bez kruhových objezdů 
nebo signalizace, chybějící chodníky (Mošnerova, Kšírova, 
Kšírova směr Karla Mareše, Hněvotínská u EuroOil, Nad 
Lánem, Okružní ze strany garáží a zahr.osad...), 
nedostatek cyklostezek a jejich návaznost, zanedbaný 
prostor Hl. nádraží s pocitem nebezpečí, nízká kapacita 
neplacených parkovišť u hlavního nádraží, nedodržování 
zákazu zastavení/stání na ulici Okružní/Neředínská u 
křižovatky s tř. Míru, špatně seřízené semafory na 
křižovatce Tř. Míru/Pražská ve směru od Krematoria na 
Mohelnici.

výše zmíněné ne

Pohlaví Věk Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

Bydliště (lokalita) Čeho si na životě v Olomouci z hlediska veřejných 
prostranství vážíte? 

Co  naopak považujete z hlediska veřejných 
prostranství Olomouce za nedostatečné, nevyřešené, 
špatné? 

Co byste navrhovali z hlediska veřejných prostranství 
Olomouce vylepšit, doplnit, nově vytvořit?

Chcete nám sdělit jakýkoliv další podnět, který se týká 
veřejných prostranství Olomouce? (prostor pro Váš 
volný komentář)
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12Koncepce veřejných 
prostranství ve městě Olomouci

muž 60 let a více SŠ Lazce hodnotná historie a krásná zeleň města úbytek zeleně, kácení stromů - krásných urostlých viz " 
parčík"  Na Letné -  ještě k tomu v době hnízdění ptáků

především neničit a uchovat to co vybudovali naši předkové 
a řádně o to  pečovat. Historické stavby, parky a veškerou 
zeleň města !!!

Uchovat historický ráz v okolí Klášterního hradiska a  okolí 
řeky Moravy. Udržet zelené prostranství zbytku bývalého 
parčíku u křižovatky Na Letné a Demlovy ul., 
a ponechat zde klidovou zonu, bez možnosti průjezdu 
motorových vozidel

muž 40-49 let VŠ Lazce Dostupnost přírody udržba zeleně Zachovat parčík na rohu Demlova/ Letná Město by mělo odkoupit zpět bývalý parčík na rohu 
Demlovy a Letné a zvelebit ho. Je velmi populární a je to 
jediný parčík tohoto druhu široko daleko. Celé sídliště na 
má nedostatek zelených ploch. 

muž 40-49 let VŠ Lazce Domnívám se, že veřejných prostranství se zelení ve městě 
znatelně ubývá, například i v lokalitě, kde žiji, ze strany 
města nebyly učiněny účinné kroky, aby došlo k záchraně 
"zeleného prostranství" místo rekultivace parčíku a 
například vybudování venkovní posilovny, či dětského hřiště 
za využití již existující drenáže bývalého hřiště, což by 
vzhledem k procházející cyklotrase bylo velmi vhodné 
doplnění zkvalitňující volnočasové aktivity všech obyvatel 
Olomouce, došlo v období hnízdění ptáků k vykácení 
vzrostlých topolů a výstavbě domů. Ano, dle plánu budou 
mezi obytnými vícepodlažními domy také nějaké stromy, za 
rovnocennou náhradou stávající zeleně je však lze 
považovat jen stěží. Výjimečnost Hradiska rovněž lépe 
podtrhne jeho "oddělenost" od běžné zástavby, než jeho 
obklopení obytnými domy.

žena 40-49 let VŠ Nová Ulice historie mesta, spatna je starost o zelen-malo stromu,jejich 
kaceni v  mistech,kde se stavi,vzrustajici podil betonovych 
ploch,o ochrane prirody se da v Olomouci jen tezko hovorit

malo stromu v ulicich, narust zastavenych ploch na ukor 
zelene,nedoplnovani zelene  
napr. parcik na Lazcich u mostu pres reku Moravu vedouci 
k Hradisku(stavi se zde nejake nove domy na hristi u skoly 
Demlova), ustupky developerum na ukor zelene

duslednost a neustupnost a kladeni durazu v pozadavcich  
projektovat nove stavby v souladu s prirodou, jako jinde ve 
vyspelych evropskych zemich

opravdu zkuste trosku vic jednat v zajmu zachovani 
zelene,je to investice do budoucnosti nas vsech

žena 30-39 let VŠ Lazce Jako velký problém vnímám neustálé ubírání zelených 
ploch (trávníků, stromů, odpočinkových zón) zejména v 
okrajových částech - zahušťování zástavby developery, 
kteří nenechávají již ani centimetr zelené plochy mezi domy 
nad nutné minimum, neustálé rozšiřování parkovacích 
ploch, kácení stromů bez náhrady. Člověk nechce žít na 
parkovišti. Podmínky pro pěší jsou také tristní - pěší zóny 
jako kdyby ani neexistovaly. MHD je drahá a málo funkční 
(např. na Lazce od hlavního nádraží jedou tři linky, které 
odjedou v rozmezí 10 minut a pak hodinu a půl nic...).

Nechat co nejvíce volných zelených ploch pro obyvatele a 
nezahušťovat již existující zástavbu novými domy. To 
radikálně snižuje kvalitu života v okolí. Nerozšiřovat 
parkovací plochy, naopak parkování zpoplatnit (majitelé aut 
si vlastně dělají osobní nárok na zábor veřejného prostoru, 
který by měl ale sloužit všem). Parkovací politiku je nutné 
radikálně vyřešit a při zpoplatnění by i město získalo 
potřebné finance. Sázet co nejvíce stromů a další zeleně 
všude tam, kde je to jen trochu možné. Ve srovnání s jinými 
městy Olomouc příliš mnoho zelených ploch nemá (a 
existující parky na tom nic nemění). 

Přála bych si citlivou úpravu okolí řeky v rámci další fáze 
protipovodňových opatření - ne vykácení 700 stromů a zalití 
betonem, jak to vidíme nyní v centru. Člověk by brečel...

muž 30-39 let VŠ Nová Ulice Hezky upravený park Flóra nedostatek parkovacích míst, zanedbané odpočinkové 
zóny (s výjimkou parku flóra), nekoncepčně řešená MHD 
bez návazných spojů a s oblastmi bez dostatečné 
dostupnosti, nebezpečné křižovatky a silnice bez přechodů 
pro chodce (u žluté haly, ulice Wolkerova u přejezdu, 
chodník Wolkerova-sjezdy Albertova, horní lán u 
autocentra), nevyřešené křižovatky bez kruhových objezdů 
nebo signalizace, chybějící chodníky (Mošnerova, Kšírova, 
Kšírova směr Karla Mareše, Hněvotínská u EuroOil, Nad 
Lánem, Okružní ze strany garáží a zahr.osad...), 
nedostatek cyklostezek a jejich návaznost, zanedbaný 
prostor Hl. nádraží s pocitem nebezpečí, nízká kapacita 
neplacených parkovišť u hlavního nádraží, nedodržování 
zákazu zastavení/stání na ulici Okružní/Neředínská u 
křižovatky s tř. Míru, špatně seřízené semafory na 
křižovatce Tř. Míru/Pražská ve směru od Krematoria na 
Mohelnici.

výše zmíněné ne

Pohlaví Věk Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

Bydliště (lokalita) Čeho si na životě v Olomouci z hlediska veřejných 
prostranství vážíte? 

Co  naopak považujete z hlediska veřejných 
prostranství Olomouce za nedostatečné, nevyřešené, 
špatné? 

Co byste navrhovali z hlediska veřejných prostranství 
Olomouce vylepšit, doplnit, nově vytvořit?

Chcete nám sdělit jakýkoliv další podnět, který se týká 
veřejných prostranství Olomouce? (prostor pro Váš 
volný komentář)
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