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Kromě velkých 
projektů řeším 
i drobnosti, hodnotí 
svoji práci primátor 
Mirek Žbánek

Dokončování stamilionových 
investic, příprava nových akcí 
a projektů nebo údržba městské 
infrastruktury. To jsou jen některá 
z témat, která zazněla v rozhovoru 
s primátorem města Olomouce 
Mirkem Žbánkem.

„Spolu s pěkným počasím se zaplnilo i cent-
rum města a lidé si opět naplno užívají tu 
pravou letní atmosféru i kulturní akce. Navíc 
se projevila i naše dlouhodobá snaha vrátit 
do veřejného prostoru zeleň. Takže ožily 
nejen parky, ale i některé ulice a náměstí,“ 
popisuje letní Olomouc primátor.

Na co se Olomoučané mohou 
do konce roku těšit?
Zejména na dokončení stamilionové výstavby 
tramvajové trati na Nové Sady nebo protipo-
vodňové ochrany centra města. Už jsme ote-
vřeli nový most Václava Rendera přes řeku 
Moravu a na Masarykovu třídu se opět vrátily 
tramvaje, ale ještě zbývá dokončit náplavku 
a některé přilehlé komunikace. Navíc jsme 
letos dali do oprav a investic rekordní počet 
prostředků. Zhruba 680 milionů korun, což je 
o necelých 200 milionů více než před čtyřmi 
lety. A to se neobešlo bez nezbytných do-
pravních uzavírek. Náročné to bylo zejména 
v posledních měsících. Ale snažíme se, aby 
jejich dopady byly co nejmenší a jednotlivé 
akce na sebe navazovaly. Věřím, že si už brzy 
všichni aspoň částečně oddechneme.

Zároveň řešíme také spoustu každo-
denních problémů, se kterými se na nás 
Olomoučané obracejí. A nejde jen o velké 
věci, ale i drobnosti, jako je například sekání 
trávy. Jen v rámci Otevřené radnice jsme 
odpověděli na necelou pětistovku dotazů 
a podnětů vzešlých od lidí. Podařilo se nám 
tedy nastavit přímou komunikaci s občany. 
A to si myslím, že je velký posun.

Pokračování na str. 12
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Nejen areál, ale i vnitřní a technic-
ké vybavení Fakultní nemocnice 
Olomouc se v posledních letech 

doslova proměňuje před očima.
Za bezmála čtvrt miliardy korun pořídila 

nemocnice nové lineární urychlovače, které 
pomáhají léčit onkologicky nemocné paci-
enty. A nově opravená je také radiologická 
klinika, kde kromě moderních prostor pro 
pacienty i personál přibyly nové přístroje pro 
magnetickou rezonanci, výpočetní tomo-
grafii a rentgenové vyšetření. Na oddělení 
klinické biochemie zase pracují s novou au-
tomatickou linkou na vyšetřování vzorků. Tím 
však výčet novinek nekončí, protože Fakultní 
nemocnice Olomouc letos otevřela také 
nejmodernější komplex katetrizačních sálů 
v republice. Nezapomíná se ani na drobnější 
investice zpříjemňující návštěvu nemocni-
ce. Pro zaměstnance byla postavena nová 
kolárna ve tvaru článku cyklořetězu a v nově 
vzniklé odpočinkové zóně pod Dětskou 
klinikou byl obnoven zchátralý Společenský 
pramen z počátku 19. století. •

Neměstské investice 
v Olomouci

Ve zrekonstruovaném kostele sv. Mořice 
právě probíhá renovace historických varhan 
a do budoucna se počítá i s druhou etapou 
oprav, která by měla spočívat v restauraci 
okenních vitráží či výměně staré břidlicové 
střešní krytiny. Navíc je v plánu také zpří-
stupnění severní věže. Zároveň pokračuje 
oprava Arcidiecézního muzea Olomouc, 
které v říjnu 2021 získalo Cenu arcibiskupa 
pražského a primase českého Dominika 
Duky. Ta je součástí projektu Naše město 
1991–2021 a muzeum ji získalo za zdaři-
lou rekonstrukci i zdejší expozice evrop-
ského významu. V plánu je také zpracování 
podrobnějšího záměru rekonstrukce a lep-
šího zpřístupnění Arcibiskupské knihovny 
ve Wurmově ulici, která obsahuje 35 tisíc 
svazků knih z nejrůznějších oborů. •

do oprav přesáhla částku 62 milionů 
korun, z čehož část pokryly dotace. 
Letos na jaře začala také dostavba 
a rekonstrukce Kliniky nukleární medicíny 
v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, 
kde působí také Lékařská fakulta UP. 
Ocenění získala také univerzita, konkrét-
ně holický park Centra vzdělání a vědy, 
který obdržel jedno ze dvou čestných 
uznání v soutěži Park roku 2021. •

Největším projektem Vědecké 
knihovny Olomouc je bezpo-
chyby právě probíhající rekon-

strukce a dostavba Červeného koste-
la na třídě Svobody, kterou financuje 
Olomoucký kraj.

Zatímco dříve se v tomto historickém 
objektu skladovaly knihy, po dokončení 
revitalizace by měl sloužit k pořádání celé 
řady větších či menších komunitních akcí. 
Spolu s tím dojde k otevření prostoru 
kolem budovy široké veřejnosti. A zatímco 
jedna jeho část bude osazena zelení, na 
zbylé ploše vyrostou nové lavice z po-
hledového betonu, stojan na kola nebo 
kavárenské posezení. Do budoucna Vě-
decká knihovna plánuje také modernizaci 
digitalizační jednotky a úložiště, které jí 
pomohou s digitalizací kulturního dědictví, 
které spravuje. Díky tomu bude moci lépe 
uchovávat archivované dokumenty pro 
další generace a zároveň je zpřístupňovat 
široké veřejnosti. A to vzdáleně, bezbarié-
rově a nezávisle na otevírací době. •

Na konci minulého roku do-
končila Univerzita Palackého 
rozsáhlou rekonstrukci vysoko-

školské koleje na třídě 17. listopadu, 
která studentům nově nabízí vyšší 
komfort bydlení.

Nejenže byly provedeny protipožární 
úpravy, ale zásadní proměnou prošly také 
interiéry společných prostor, jako jsou 
chodby, studovna, společenská místnost 
nebo kuchyňky. A na nevyužité půdě 
v sedmém nadzemním podlaží vznikly čtyři 
nové apartmány. Investice  

D íky získaným dotacím pokra-
čuje Arcibiskupství olomoucké 
v rozpracovaných projektech 

z minulých let.

Modernizace
nemocnice pokračuje

Oceňovaná
rekonstrukce muzea

Červený kostel
se otevře veřejnosti

Lepší zázemí
i nová pracoviště
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Jejich realizace i výsledný stav už 
ovlivňují nejen danou městskou čtvrť, 
ale i podstatnou část města a jeho 

obyvatel. Mezi takové projekty se řadí 
například opravy páteřních komunikací, 
protipovodňová opatření, rozšiřování sítě 
cyklostezek nebo třeba modernizace škol-
ských zařízení.

Jednou z nejdůležitějších investic za 
poslední dobu je proměna Masarykovy 
třídy, která spojuje hlavní nádraží s histo-
rickým centrem města. Na této ulici bylo 
v uplynulých letech opraveno nejen několik 
mostů, ale i velká část chodníků a vozovek 
včetně tramvajových kolejí. A proměny se 
dočkala i tramvajová zastávka U Bystřičky 
ve směru k hlavnímu nádraží, která byla 
v první polovině letošního roku proměněna 

v mnohem bezpečnější a bezbariérovou 
zastávku vídeňského typu.

Jedna uzavírka, několik oprav
Spolu s ní byl na začátku července ote-

vřen také nedaleký most přes řeku Moravu, 
jehož výstavba znamenala pro Olomouc 
hned dvě premiéry. První z nich byla spo-
lupráce s renomovaným architektem a tou 
druhou oficiální pojmenování této stavby.

Vzhledem k tomu, že most stojí na velmi 
frekventovaném místě a jde o jednu z po-
myslných bran do historické části města, 
hodně záleželo na jeho podobě. Proto se 
vedení města v roce 2014 obrátilo na ar-
chitekta Antonína Nováka z atelieru DRNH, 
aby vypracoval originální návrh konstrukce 
mostu, což se také povedlo.

Samotná stavba pak trvala 22 měsíců. 
Začala v září 2020 a skončila v červnu 2022. 
A protože je most v lecčem originální a na 
olomoucké poměry jedinečný, bylo rozhod-
nuto také o jeho oficiálním pojmenování. Za-
tímco jiné stavby tohoto druhu bývají lidově 

TÉMA

Investice v Olomouci můžeme rozdělit do dvou 
kategorií. Na jedné straně máme menší investice, 
které jsou důležité zejména pro lidi žijící v jejich 

okolí a většinou samy o sobě nemají velký vliv na 
město jako celek, a pak tady máme ty větší.

Projekty, které mění 
tvář Olomouce

Jednou z novinek na Masarykově třídě je 
zmodernizovaná zastávka U Bystřičky ve směru 
k hlavnímu nádraží.
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nazývány obvykle podle lokality, kde stojí, 
tato dostala jméno po významném olomouc-
kém barokním sochaři Václavu Renderovi.
„Cením si toho, že se podařilo vybudovat 
tak zajímavou a kvalitní stavbu, že si zho-
tovitel poradil s náročnou prací uprostřed 
hustě obydlené části města a zvládl dodr-
žet i slíbený harmonogram. Jsem moc rád, 
že se už most otevírá do běžného provozu, 

a věřím, že s ním budou dnešní Olomou-
čané i další generace spokojeny,“ uvedl 
primátor Mirek Žbánek při křtu nové stavby.
Během uzavírky způsobené touto stavbou 
byly navíc opraveny také další mosty na 
Masarykově třídě. V prosinci 2021 byly do-
končeny práce na mostě přes řeku Bystřici 
a o rok dříve byl opraven také most přes 
Mlýnský potok mezi Žižkovým náměstím 
a ulicí 1. máje.

Máme na to dojet dál
Další velkou dopravní investicí je pokra-
čující výstavba tramvajové trati na Nové 
Sady a Povel, která začala v březnu 2021 
a skončí letos v říjnu, kdy bude stávající 
trasa prodloužena o tři nové zastávky. Nově 
tak bude končit až na zastávce U Kapličky.

V rámci této stavby byla opravena také 
křižovatka ulic Zikova a Schweitzerova, jejíž 
uzavírka v první polovině letošního roku 
zkomplikovala život mnoha řidičů i okolo 
žijících obyvatel. Po jejím dokončení se 
práce opět soustředily do ulice Zikova. 
Tentokrát však zejména do úseku mezi uli-
cemi Werichova a Schweitzerova, kde nyní 
zbývá dokončit poslední část tramvajové 
trati společně s novou zastávkou Rožňav-
ská, chodníky, silnicí a parkováním.

V červenci zároveň dostaly finální 
podobu koleje ve Schweitzerově a Roose-

veltově ulici, kde specializovaná firma pro-
vedla jejich ozelenění. „Vegetační povrch 
tvoří předpěstované rozchodníkové rohože. 
Takto postavená tramvajová trať nejen-
že bude tichá, ale navrátí do městského 
prostoru živý povrch absorbující srážkovou 
vodu, která se odpaří zpět a zlepší životní 
prostředí,“ vysvětluje náměstek primátora 
Martin Major.

Rekonstrukce důležitých ulic
Kromě výše zmíněných investic, které 
dobou realizace výrazně přesáhly období 
jednoho roku, bude letos v Olomouci usku-
tečněno také čtrnáct různě velkých oprav 
komunikací za celkem 77 milionů korun.

Oprava vozovky v Okružní ulici za téměř 
12 milionů už je hotová, ta v Rokycanově 
ulici by měla být dokončena na konci srpna 
a na přelomu září a října by měla skončit 
rekonstrukce třídy Svornosti mezi ulice-
mi U Kovárny a Kmochova i opravy dvou 
křižovatek na třídě Svobody, které odstar-
tovaly v červenci. Za celkem 11,3 milionu 
korun budou postupně opraveny křižovatky 
u okresního soudu a s ulicí Aksamitova.

„Město se dlouhodobě snaží spojovat 
plánované stavby a co nejvíce tak zmírnit 
dopad probíhajících stavebních prací 
a uzavírek na Olomoučany. Stejně tak je 
tomu nyní, kdy Dopravní podnik města 
Olomouce potřeboval provést opravy 
tramvajových křižovatek s Aksamitovou 
ulicí a u okresního soudu. Město Olomouc 
se tedy k těmto opravám připojilo s re-
konstrukcí vozovek a také chodníku před 
poliklinikou,“ vysvětluje náměstek Major 
s tím, že termín zahájení těchto prací 
byl podmíněn dokončením druhé etapy 
protipovodňových opatření a obnovením 
provozu na Masarykově třídě.

Olomoucí na kole
S modernizací komunikací úzce souvisí také 
rozšiřování sítě cyklostezek. Téměř kilometr 
dlouhá cyklostezka začala na jaře vyrůstat 
podél frekventované Chválkovické ulice. 
„Jde o vůbec největší investici v oblasti 
cyklodopravy. Nový úsek cyklostezky začíná 
u parkoviště poblíž pevnůstky u Týnečku 
a pokračuje do centra až k ulici Luční,“ 

upřesňuje náměstek primátora Martin 
Major. S úhradou nákladů investice ve výši 
12 milionů korun pomáhají městu dotace.

Další více než půlkilometrový úsek cy-
klostezky byl letos dokončen v Holici, kde 
zajistil propojení s Holickým lesem. A nová 
cyklostezka vzniká také v lokalitě ulic 
Zikova a Rožňavská, kde ji město buduje 
v souvislosti s výstavbou tramvajové trati.

Ochrana před velkou vodou
S blížícím se podzimním dokončením 
protipovodňových opatření v centru města, 
která zahrnují vybudování dvou nových 
mostů v Komenského a Masarykově ulici 
i nové náplavky, se Olomouc začíná připra-
vovat na jejich další část. Třetí etapa by 
se mohla začít stavět v horizontu pěti let. 
Teprve po jejím dokončení bude ochra-
na města před velkou vodou skutečně 
účinná. A protože bude procházet územím 
s památkovou ochranou, mimo jiné se 
dotkne Klášterního Hradiska a navazujících 
obytných území, počítá se také s vypsáním 
architektonické soutěže, k čemuž by mohlo 
dojít ještě letos na podzim. Přímým pokra-
čováním aktuální etapy je však čtvrtý úsek, 
který byl rozdělen na dvě části a momen-
tálně se nachází ve fázi příprav a povolová-
ní. Důvodem předřazení čtvrté etapy před 
třetí je její jednodušší příprava.

V rámci II. B etapy protipovodňových opatření 
vzniká v centru Olomouce také nová náplavka. 

V červenci byly ozeleněny nové tramvajové 
koleje ve Schweitzerově a Rooseveltově ulici.

V Holici byl dokončen další úsek cyklostezky 
vedoucí z Holického lesa na Nové Sady.

Léto 2022
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Investice do budoucích generací
Dalším důležitým tématem je podpora 
vzdělávání a snaha o úsporu energií při 
provozu městských budov. Proto díky do-
tacím modernizujeme olomoucké základní 
a mateřské školy. „Postupné zateplování 
školních budov je nejúčinnější způsob, jak 
zabránit ztrátám tepelné energie. Ener-
getické úspory jsou pro nás dlouhodobě 
velkým tématem, snažíme se je zavádět 
všude tam, kde je to možné,“ říká náměstek 
primátora Karel Konečný.

V letošním roce například skončila 
přestavba mateřské školy Barevný svět 
v Dělnické ulici, která byla kromě komplet-
ního zateplení a zlepšení energetických 
vlastností rozšířena také o nové oddělení. 

„Zateplení budov, nová střecha a velká 
nová třída s hernou stály přes 30 milionů 
korun. Peníze z evropských dotačních fon-
dů nám v tom pomohly asi ze 40 procent. 
Pověstnou třešničkou na dortu byla insta-
lace fotovoltaických panelů na střeše ško-
ly a nejmodernější osvětlovací technologie 
uvnitř heren, které nám zadarmo poskytla 
a nainstalovala firma Veolia,“ vysvětluje 
náměstek Konečný s tím, že je v plánu 
zrealizovat obdobná opatření i v dalších 
městských objektech. Příští na řadě je  
ZŠ Stupkova.

Do konce letošního roku by měla být 
dokončena také energetická opatření v MŠ 
Husitská za necelých 18 milionů korun 
a ještě na podzim by měla být zahájena 
soutěž na zhotovitele rekonstrukce a rozší-
ření MŠ Baarova v Chomoutově.

A zkrátka nepřijdou ani základní školy. 
V pokročilém stadiu přípravy je napří-
klad kompletní rekonstrukce zchátralého 
objektu v Křičkově ulici při ZŠ Dvorského 
na Svatém Kopečku, který by se měl za 
zhruba 40 milionů korun proměnit ve 
školní družinu. Zároveň s tím by mělo být 
zrekonstruováno také přilehlé parkoviště 

a vybudováno nové hřiště. A novou budo-
vu školní družiny by mohly využívat také 
místní spolky.

„Rada města nedávno zařadila staveb-
ně investiční záměry MŠ Baarova v Cho-
moutově a školní družiny při ZŠ Dvorského 
na Svatém Kopečku do seznamu priorit 
v rámci Místního akčního plánu a dlouho-
dobého investičního plánu, což je pod-
mínka, abychom mohli obě akce částečně 
financovat z evropských fondů,“ dodává 
náměstek Konečný. •

Třetí etapa protipovodňové ochrany Olomouce 
by se mohla začít stavět v horizontu pěti let.

MŠ Barevný svět prošla celkovou rekonstrukcí
a byla rozšířena také o nové oddělení.

Olomouc zpřístupnila svůj 
Dlouhodobý investiční plán

Spolu s modernizací webových 
stránek www.menimeolomouc.eu 
byla veřejnosti zpřístupněna také 

zjednodušená verze Dlouhodobého 
investičního plánu. V něm zájemci 
najdou všechny připravované projekty, 
na kterých momentálně město pra-
cuje, i ty, jejichž realizaci v budoucnu 
zvažuje. Všechny jsou navíc přehledně 
roztříděné podle jednotlivých kategorií 
a stavu jejich rozpracovanosti.

„Jedním z našich dlouhodobých cílů 
je větší transparentnost. Abychom měli 
přehled o tom, co se kde chystá, a mohli 
lépe plánovat budoucí rozvoj Olomouce, 
sepsali jsme Seznam projektových námětů 
a projektů neboli Dlouhodobý plán inves-
tic. A když už ho máme, byla by škoda ne-
chat si ho jen pro sebe. Proto jsme se ho 
rozhodli ve zjednodušené podobě otevřít 
veřejnosti,“ vysvětluje olomoucký primátor 
Mirek Žbánek.

„Na investice je v městském rozpočtu asi za 
půl miliardy ročně. Tak s tím počítáme i ve 
střednědobém výhledu investic, který počítá 
zhruba se čtyřmi sty miliony ročně, a my-
slíme si, že dalších sto milionů dokážeme 
uspořit na provozu nebo získat úvěrově. 
V Dlouhodobém investičním plánu máme 
momentálně přes 500 projektů za více než 
18 miliard korun, takže kdybychom je chtěli 
všechny zrealizovat, trvalo by nám to mini-
málně několik desítek let,“ říká náměstek 
primátora Otakar Štěpán Bačák s tím, že 
nelze brát v úvahu pouze městský rozpočet, 
ale i důležitost jednotlivých projektů.

Město Olomouc má v současné době 
hned několik různých priorit, podle nichž 
rozhoduje, jaké projekty dostanou přednost. 
Větší šanci mají například investice, jejichž 
realizace je rozprostřena na více let, řešící 
havarijní stavy, navazující na jiné, již schvále-
né akce financované z dotací nebo ty, které 
po městě vyžaduje současná legislativa. 

Jako je tomu třeba v případě nové sušárny 
kalů a výhledově i odpadového centra.

„Vše musí být také v souladu se 
Strategickým plánem rozvoje města 
Olomouce,“ dodává primátor s tím, že se 
Seznamem projektových námětů a projek-
tů pracují také městské příspěvkové  
i akciové společnosti. •
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Bezbariérová Olomouc míří 
na Olomoučany i turisty

Olomouc už od roku 2001 postup-
ně uskutečňuje projekt Bezbari-
érová Olomouc. Cílem projektu 

je odstraňování architektonických, 
technických a komunikačních bariér, 
které ztěžují běžný život lidem se sní-
ženou schopností pohybu. Město chce 
zpřístupňovat služby, vzdělání, kulturu, 
zaměstnání i sport všem obyvatelům 
a návštěvníkům Olomouce.

Nejde jen o prosté odstraňování 
bariér na komunikacích. Základem je sice 
systematické budování tras bez všech 
bariér, kromě toho se ale činí i další kroky. 
Už několik let se mapují interiéry všech vý-
znamných veřejných budov a tyto praktické 
informace pak dostávají například spolky 
zdravotně hendikepovaných. Poměrně no-
vým trendem je nyní i zaměření na bezbari-
érovou turistiku.

Myšlenka bezbariérového turismu 
stojí na zpřístupnění významných památek 
a atraktivních míst, aby je i lidé s různými 

druhy omezení mohli navštívit a poznat. Ne-
jde jen o vozíčkáře, ale i o seniory, rodiny 
s dětmi v kočárku či lidi s berlemi. Moderní 
technologie objekty zpřístupní i lidem se 
sluchovým či zrakovým postižením.

V oblasti bezbariérového turismu byl 
pro osoby se zrakovým postižením vytvo-
řen průvodce městem v Braillově písmu 
s reliéfními obrázky, audioprůvodce 
městem či haptické modely vybra-
ných památek. Zatím ale chyběly 
ucelené bezbariérové trasy městem 
navržené s ohledem na potřeby 
osob s omezením. V letošním roce 
město vydalo speciální průvod-
covské sady s pěti tematickými 
trasami: Svatý Kopeček, Duchovní 
Olomouc, To nejlepší z Olomouce, 
Olomoucká muzea a Po zelené 
olomouckými parky. Každá trasa 
vede po tematicky stejných památ-
kách a myslí přitom na specifické 
potřeby návštěvníků.

Do ověřování, zda je v materiálu vše ne-
zbytné, se zapojily i městské kluby pro se-
niory. Vedoucí klubu Přichystalova Miloslav 
Foltýn průvodce zhodnotil takto: „Letáky 
s trasami jsou skládací a snadno přenosné. 
Přehledně jsou v nich popsány jednotli-
vé objekty trasy, bezbariérovost přístupů 
a příjezdů, úskalí cest (například štěrkový 
povrch, který není pro hůře chodící seniory 
příliš vhodný), přehledná mapa trasy a jiné 
žádoucí podrobnosti, které jsou pro seniory 
pohybující se s holí nebo chodítkem nedo-
cenitelným pomocníkem.“ •

Jak bezpečně do školy? 
Děti to vědí

Olomoučtí žáci se pustili do bez-
pečnostní inspekce. A to v rám-
ci projektu Bezpečná cesta do 

školy, který pravidelně připravuje tým 
z útvaru hlavního architekta.

Cílem průzkumu je identifikovat nebez-
pečné lokality a předcházet tak dopravním 
nehodám v místech, kde se pohybují děti. 
A to díky zpětné vazbě přímo od nich. 
Podle odborníků totiž nemívají dospělí 
ani rodiče často zcela jasnou představu 
o tom, jak se děti v dopravním provozu 
skutečně cítí, co je znevýhodňuje 
nebo omezuje.

Projekt primárně cílil na žáky čtvrtých 
a pátých tříd na prvním stupni a na osmáky 
a deváťáky z druhého stupně. V roce 2019 
se do něj zapojilo 1593 žáků, kteří podali 
240 podnětů k řešení. O dva roky později 
to bylo 921 žáků, kteří identifikovali téměř 
dvojnásobek problémových míst.

Školy dostaly mapku svého okolí 
a žáci do ní zakreslili nebezpečná nebo 
problematická místa. Ty v mapě označili 
a připojili stručné vysvětlení – například, že 
chybí přechod pro chodce, parkující auta 
zabraňují dostatečnému výhledu, projíždě-
jící auta jezdí příliš rychle. „Pro správnou 
analýzu problému je nejdůležitější právě 
jejich pohled. Takto lze poměrně detailně 

zmapovat okolí školy a získat přehled o ne-
bezpečných místech i trasách, kudy děti 
chodí,“ objasnil Martin Luňáček z útvaru 
hlavního architekta. Průzkum také zjišťoval 
způsob dopravy dětí do a ze školy, čas 
strávený na cestě do lavice nebo informa-
ce o jejich pocitu bezpečí.

A výsledky? Pokud se žáci cítí při 
cestě do školy a ze školy nebezpečně, pak 
nejčastěji kvůli bezohledným řidičům, kteří 
překračují povolenou rychlost, nedávají 
přednost na přechodech či nevhodně par-
kují a brání tak bezpečnému rozhledu dětí 
při překonání silnice. Právě na ty se nyní 
odborníci ve spolupráci s republikovými 
a městskými strážníky chystají zaměřit.

Při výzkumu se zároveň nepotvrdily 
všeobecně proklamované mýty, že rodiče 
své děti do školy dopravují autem, a proto 
je třeba pro ně vytvořit mnohem lepší 
zázemí. Opak je pravdou, většina žáků do 
školy chodí pěšky. „Porovnáme -li výsledky 
průzkumu z let 2019 a 2021, kdy jsme se 
ptali na deset stejných otázek, lze konsta-
tovat, že došlo k desetiprocentnímu nárůs-
tu počtu žáků, kteří do školy chodí pěšky, 
a naopak ke snížení počtu dětí dovážených 
do školy o dvanáct procent, a to i u žáků 
prvního stupně, což jsou velmi pozitivní 
trendy,“ zdůraznil Luňáček. •

Léto 2022
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Jedním z nejpovolanějších lidí, kte-
ří se zabývají dopravní cyklistikou 
v Olomouci a okolí, je Stanislav 

Losert, který kromě role městského 
cyklokoordinátora zastává obdobnou 
pozici i na kraji.

„Největším rozdílem mezi těmito dvěma 
funkcemi je asi to, že zatímco o rozvoj 
cyklodopravy na území města se starám 
sám, na kraji jsme hned tři cyklokoordináto-
ři. A liší se i náplň práce. Existuje spousta 
problémů, které v Olomouci v souvislosti 
s cyklodopravou neřešíme, ale v rámci kraje 
může jít o velké téma. Je to jiná problemati-
ka,“ vysvětluje.

Můžete být konkrétnější?
Na kraji jde hlavně o to, abychom se 
domluvili s jednotlivými obcemi a vysvětlili 
jim, že by měly do svých rozvojových plánů 
dát cyklostezky tak, aby na sebe vzájemně 
navazovaly. Zjistili jsme totiž, že některé 
obce mezi sebou vůbec nekomunikují. Vy-
budují cyklostezku na hranici svého katastru 
a vůbec je nezajímá, co dělá ta druhá obec. 
Pak se ukáže, že se míjejí. Proto je jednou 
z rolí krajského cyklokoordinátora to, aby 
je dal všechny do kupy a pomohl jim sladit 
jejich záměry.

Jde tyto dvě funkce skloubit?
Pro mě jako osobu i pro město Olomouc 
je to ideální. Obě role se skvěle dopl-

ňují, což má výhody pro všechny strany. 
Například mapa městského cyklogenerelu 
se stala podkladem pro obdobnou mapu, 
kterou jsme vypracovávali i pro celé území 
Olomouckého kraje. Použili jsme i stejnou 
grafiku. Takže na sebe navazují.

Co z toho, co se v Olomouci v uply-
nulých letech podařilo, berete 
jako největší posun k lepšímu?
Třeba to, že máme na území města komplet-
ně vytrasovanou a vybudovanou Moravskou 
stezku. Tedy až na poslední kousíček u Hu-
sova sboru na Legionářské ulici. Ale tam to 
je bezpečné, protože vede přes parkoviště. 
A nejen to. Máme skoro hotové i návaznosti 
na okolní obce. Chybí nám jen poslední 
úsek od hranice katastru města směrem na 
Kožušany, který bude obec Kožušany -Tážaly 
budovat letos. Jinak je vše hotovo. Tak na to 
jsem pyšný. Ale trvalo to čtrnáct let. Obdob-
ně na tom je i nadregionální cyklotrasa č. 5, 
které se dříve říkalo Jantarová. Tam nám 
taky chybí poslední úsek z Nemilan směrem 
na Nedvězí. Navíc se mi podařilo prosadit, 
že v ulici U Ambulatoria vede trasa opět pod 
mostem na Hodolanské. Jezdí tam hodně 
cyklistů a zároveň šlo o nebezpečné místo, 
takže jsem rád, že se to vyřešilo.

Jak se vám daří realizovat v Olo-
mouci cykloopatření v souvislosti 
s již zmíněným cyklogenerelem?

Není mnoho peněz, takže to jde pomalu. 
Trochu to před sebou hrneme. Napří-
klad někdy v loňském roce jsme v jeden 
okamžik měli v procesu přípravy hned 
dvaadvacet projektů, z nichž jedenáct mělo 
i stavební povolení. Z těch se následně do 
letošního rozpočtu podařilo protlačit pouze 
tři. Takže příprava předbíhá realitu. Ale teď 
se to snažíme napravit.

A co konkrétně se nyní 
v Olomouci chystá?
Máme zpracovaný seznam čtyř projektů, 
u kterých doporučuji, aby byly zařazeny do 
rozpočtu na rok 2023. A další dvě akce by 
se mohly realizovat v roce 2024. Vše se ale 
bude odvíjet od toho, jestli se nám podaří 
získat dotace a jestli zůstanou nějaké pení-
ze v ITI Olomoucké aglomerace.

Byl bych rád, kdyby se příští rok začalo 
s výstavbou cyklostezky propojující ulice 
Kmochovu a Foerstrovu. Dále by se mohlo 
začít s budováním první etapy cyklostezky 
z Neředína do Topolan, stavbou cyklostezky 
podél dráhy mezi Černovírem a Štěpáno-
vem s odbočkou na Chomoutov a zejména 
s realizací balíku pěti drobných akcí, které 
pomohou propojit síť olomouckých cyklos-
tezek uvnitř města. Mimo jiné mezi ně patří 
zlepšení přístupu cyklistů z Bezručových do 
Smetanových sadů nebo další část cyklotra-
sy č. 5, která naváže na již vybudovaný úsek 
v ulici Jeremenkova směrem k hotelu Senimo.

Ale to není vše, co se tady odehrává. 
Kromě cyklostezek se realizují také 
nejrůznější drobná opatření. Podle 
čeho se rozhoduje, co se bude 
dělat, a co ne?
Na to máme pracovní skupinu pro cyk-
lodopravu, kde tyto věci předjednáváme. 
Jednou za čas vznikne seznam, který se 
předloží pracovní skupině, kde se schválí 
konkrétní projekty. Pak to jde jako podklad 
do městské rady a na jednotlivé odbory. 
Většinou jde o úpravu zeleně nebo opravy 
komunikací, třeba předláždění chodníku, 
sklopení obrubníku nebo výměnu doprav-
ních značek. Ale vždy to nějakou dobu trvá. 
A občas se v průběhu zjistí, že to z něja-
kého důvodu nejde nebo že na to prostě 
nejsou peníze.

Co je podle vás největší výzvou 
do dalších let?
Dokončit to. Od roku 2011 jsme v Olomou-
ci vybudovali třicet čtyři kilometrů nejrůz-
nějších cykloopatření. A do budoucna jich 
plánujeme ještě jednou tolik. Takže jsme 
v půlce. Na třináct kilometrů už máme něja-
ké investiční záměry, dalších devět připravu-
jeme a stejný počet jich mám v hlavě. •

Jsme teprve v půlce,
říká cyklokoordinátor
Stanislav Losert
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Velký podíl na městských investi-
cích v Olomouci mají dotace 
z krajských, národních i evrop-

ských zdrojů. Jejich získáním je navíc 
podmíněna také realizace většiny 
významnějších projektů, které by si 
město nemohlo dovolit zafinancovat 
pouze z vlastního rozpočtu.

Za poslední čtyři roky se Olomouci 
podařilo získat necelé 1,2 miliardy korun, 
díky kterým bylo možné zrenovovat některé 
z historických památek, rozšířit a zmodernizo-
vat dopravní infrastrukturu nebo třeba zlepšit 
podmínky v základních a mateřských školách.

Srdce Olomoucké aglomerace
V současné době jsou pro Olomouc 
nejdůležitějším dotačním programem 
Integrované teritoriální investice neboli ITI, 
které jsou založeny na principu partnerství 
a umožňují financování projektů z více 
operačních programů zároveň. Díky tomu 
lze efektivněji přerozdělovat evropské 
dotační prostředky do jednotlivých území, 
což by mělo vést k řešení jejich komplex-
ních problémů a potřeb.

Olomouc je součástí jedné z celkem tři-
nácti metropolitních oblastí, které se v České 
republice nacházejí, konkrétně Olomoucké 
aglomerace, a zároveň je nositelem ITI.

Novou Integrovanou územní strategii 
ITI Olomoucké aglomerace pro období 
2021–2027 schválilo Zastupitelstvo města 
Olomouce letos na jaře.

„Už v minulosti se realizace Integrované 
strategie velmi osvědčila. V programovém 
období 2014–2020 bylo podpořeno 
175 projektů s celkovou dotací 3,4 miliard 
korun,“ zdůrazňuje náměstek primátora 

Matouš Pelikán s tím, že v Olomouci šlo 
například o modernizaci tramvajové tratě 
v ulici 1. máje, revitalizaci kostela sv. Mo-
řice, spuštění systému Dopravní řídicí 
ústředny či modernizaci školních dílen 
a odborných učeben.

Další programové období
Nová strategie vymezuje problémy a potře-
by Olomoucké aglomerace pro další roky 
a definuje jejich řešení tak, aby zajistila co 
nejvyšší kvalitu života na jejím území.

Příkladem může být třeba integrované ře-
šení Věda, výzkum a inovace, které zahrnuje 
spolupráci olomouckých institucí působících 
na poli výzkumu a vývoje, včetně propaga-
ce vědeckých výsledků. Dalším příkladem 
může být integrované řešení Duchovní 
metropole, jehož cílem je mimo jiné zpřístup-
nění a vzájemné propojení památek na ose 
Olomouc–Kroměříž s cílem vytvořit destinaci 
cestovního ruchu mezinárodního významu. 
A existuje také strategie zabývající se třeba 
rozvojem sociálních služeb, která je zaměřena 
na podporu humanizace stávajících zařízení 
sociálních služeb s důrazem na individuální 
potřeby každého jednotlivce.

A jak si taková integrovaná řešení před-
stavit? „Na první pohled se téma možná jeví 
jako složitá problematika, ale zjednodušeně 
lze říct, že znázorňují několik vzájemně tema-
ticky či lokálně propojených projektů, které 
mají za cíl vyřešit konkrétní problém právě 
prostřednictvím vymezené strategie,“ objas-
ňuje náměstek Pelikán s tím, že dané řešení 
zároveň propojuje subjekty, které na daném 
území působí. Například obce, veřejné insti-
tuce, výzkumné a neziskové organizace, ale 
i menší či větší firmy. •

Dvě strany 
jedné mince

Investice, jako pověstná mince, 
mají svůj rub a líc. Na jednu 
stranu je díky nim vidět, že 
se ve městě něco buduje, 
zvelebuje, případně jen uvádí do 
obnoveného stavu. Na druhé 
straně činí v rozpočtu tu největší 
neplechu. Čerpají se naprosto 
nepředvídatelně. Na počátku 
jsou ovlivněny přísnou soutěží 
s množstvím obstrukcí.

Při realizaci investic se naráží na 
nesčetné nepředvídatelné problémy 
počínaje výpadky dodávek materiálů, 
výkony subdodavatelů, nepřízní počasí 
až po útlum z důvodu pandemie. A po 
jejich zhotovení rozhodně není všem 
útrapám konec. Zejména, když je 
investice dotovaná – její vyúčtování je 
rovněž nezáviděníhodné martyrium.

Není tedy divu, že plnění finanč-
ního plánu investic na 70 procent, 
někdy i méně, vypadá jako neumě-
telství. V aktuálně končícím volebním 
období jsme si udělali desetiletý 
rozbor. A zjistili jsme toto. Částka 
prvotně schváleného rozpočtu je ve-
lice podobná té skutečně dosažené. 
V průběhu roku se ovšem provedou 
desítky změn, kterými se rozpočet 
navyšuje o další investiční akce, na 
kterých mohou technikové pracovat 
namísto těch zadrhnutých. Jenže 
peníze na ty pozdržené v rozpočtu 
zůstávají. A tím vznikne na konci roku 
procentuální propad. Co z toho vyplý-
vá? Že se v oblasti investic pracuje 
operativně, neustále se reaguje na 
výše vyjmenované překážky tak, aby 
se stavělo a aby ti, co mají stavět, 
neseděli v kancelářích a nevymlouvali 
se na objektivní příčiny.

Z čísel je jasné, že objem práce, 
kterou jsou schopni pro město 
odvést, v konečném součtu odve-
dou. Bohužel tato stránka investic 
není mnohdy vidět, a tak mi nedalo, 
abych tento prostor pro její objasnění 
nevyužil. •

Otakar Štěpán Bačák,
náměstek primátora

S úspěšným
rozvojem města
pomáhají dotace
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Smart City: žít jako 
v jednadvacátém století

Zachytit vývoj a neztrácet čas, 
to byla před pár lety hlavní 
motivace pro zahájení prací na 

Plánu pro chytrou Olomouc a obecně 
na modernizaci fungování Olomou-
ce. Od té doby se město posunulo 
o kus dopředu.

V roce 2019 byl v této souvislosti rozší-
řen odbor informatiky o agendu Smart City 
a vznikla odborná komise rady pro Smart 
City a informatiku. Zde se rodil i dlouho-
dobý Plán pro chytrou Olomouc. Ten se 
ovšem týká i dalších odborů magistrátu, 
protože oblast chytrých řešení je průřezová 
a zahrnuje například dopravu, odpadové 
hospodářství, eGovernment, Smart Tou-
rism, participaci a další.

„Inspiraci jsme hledali například v part-
nerském finském městě Tampere, které je 
jedním z evropských lídrů v tomto směru,“ 
vysvětluje náměstek primátora Matouš 
Pelikán. „Tampere do myšlenky chytrého 
města zapojuje představitele města, uni-
verzitu, podnikatele, neziskovky i všechny 
obyvatele. Podobnou cestou jdeme i my 
a zaváděním místní Agendy 21 rozvíjíme 
participaci občanů na rozvoji města,“ po-
kračuje náměstek.

Máme na to portál
Jedním z největších počinů bylo spuštění 
Portálu občana, který umožňuje platby 
občanů za poplatky kartou z pohodlí do-
mova a dovoluje člověku spravovat takto 
řadu úředních záležitostí. Díky mobilní 
aplikaci mohou Olomoučané snadno 
ohlašovat závady či jiné nedostatky, které 

pak řeší technické služby. Ekonomicky 
významné je zřízení pozice městského 
energetika, který mimo jiné zajišťuje 
podrobný přehled o spotřebě energií. 
To umožňuje nacházet možnosti snížení 
spotřeby a výrazných úspor.

„Rádi bychom rozšířili využívání do-
pravní řídicí ústředny například o detekci 
volných parkovacích míst nebo ovládání 
proměnného digitálního značení,“ dodává 
náměstek Matouš Pelikán.

Sdílení otevřených dat, snadnější ko-
munikace Olomoučana s radnicí, racionální 
řízení dopravy, úspory v energetice či třeba 
jednoduchá možnost hlášení závad jsou 
tak prvními pozitivními výsledky zavádění 
principů Smart City v Olomouci. •

Nejstarší chytré prvky 
v Olomouci

Nejstarší součástí smart řešení 
v Olomouci jsou tzv. inteligentní 
zastávky MHD, které informují ces-
tující o výlukách či zpoždění. První 
vznikly právě v Olomouci v roce 
2006, město tehdy bylo inspirací 
pro další dopravní podniky v zemi. 
Dalším ze základních kamenů 
Smart City Olomouc bylo zavádění 
preference městské hromadné 
dopravy na křižovatkách. Postupně 
se už několik let doplňuje systém 
telematiky, tedy řízení dopravy 
a křižovatek napojením na dopravní 
řídicí ústřednu. To umožňuje koor-
dinované řízení křižovatek a dispe-
čerům dává přehled o dopravní 
situaci. Systém může aktivně řídit 
dopravní značení a měnit nastavení 
semaforů.

Chytřejší řešení 
jsou nakonec 
i pohodlnější

O řadě věcí, které posunuly 
lidstvo dopředu, se tvrdí, že jsme 
je vymysleli prostě proto, že 
jsme líní. Někomu se nechtělo 
dřít, a tak radši vymyslel nějaké 
chytré řešení, které mu úkol 
usnadnilo. A přesně to je princip 
Smart City, tedy chytrého města.

Jak to funguje v praxi? Vymýšlíme tako-
vá opatření, která zjednoduší praktický 
život a komunikaci veřejnosti s úřadem. 
K tomu využíváme dostupné informace, 
které o fungování města a preferencích 
jeho obyvatel získáváme.

Některé prvky chytrého města 
využíváme už déle a jsme na ně natolik 
zvyklí, že nám nijak zvláštní nepřijdou. 
Například systém inteligentních tramva-
jových zastávek, které informují, za jak 
dlouho přijede spoj včetně informací 
o aktuální situaci. Zavádíme propraco-
vaný systém telematiky, tedy koordino-
vaného řízení křižovatek přes dopravní 
řídicí ústřednu. A dál?

Vyzkoušejte nový Portál občana 
a uvidíte, co všechno vyřídíte z domu 
nebo z práce od počítače. Jeho 
součástí je identifikace občana, která 
umožňuje vyřizování úředních záleži-
tostí bez návštěvy úřadu, a to včetně 
administrace svých plateb různých 
poplatků. Žádný úřad, žádná pošta se 
složenkou…

Informace o využívání sdílených 
kol a koloběžek využíváme k tomu, 
abychom postupně eliminovali také 
nepříjemné vedlejší projevy této sou-
části moderního života ve městě. Třeba 
nesprávně odstavená kola a hlavně 
koloběžky, které spoustu z nás opráv-
něně rozčilují. Určíme místa k odstavení 
těchto sdílených dopravních prostředků 
a označíme je speciálními piktogramy 
na dlažbě.

Přesně tohle je to usnadnění života, 
o kterém jsem hovořil na začátku. Po-
hodovější život a možnost ovlivnit to, jak 
vypadá svět kolem mě. •

Matouš Pelikán,
náměstek primátora
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Pokračování ze str. 3

Na co ty zmíněné peníze půjdou?
Jednou z největších investic je výstavba 
sušárny kalů za 185 milionů korun. Dále 
máme na seznamu rekonstrukci tří škol 
a školek, dvou dětských hřišť či dalšího 
úseku městské kanalizace. A nesmíme 
zapomenout ani na již zmíněné opravy 
komunikací. Těch větších letos proběhne 
čtrnáct a vyjdou celkem na 77 milionů 
korun. Mimo jiné se mezi ně řadí i právě 
probíhající modernizace dvou křižovatek na 
třídě Svobody či opravy ulic Rokycanova 
a Okružní. Navíc máme zpracovaný dlou-
hodobý investiční plán, jehož součástí jsou 
projekty za 18 miliard korun, které je potře-
ba zrealizovat. Nedávno jsme ho zveřejnili, 
takže se do něj může podívat každý.

A co jste naopak nestihli?
Daleko více prostředků jsme chtěli investo-
vat třeba do rozvoje olomouckých spor-
tovišť. V posledních letech jsme sice za 
více než 40 milionů korun opravili střechu, 
osvětlení, mantinely či šatny na zimním 
stadionu, ale jeho celkovou rekonstrukci 
teprve plánujeme. Stejně tak připravujeme 

i projekt nové tělocvičny v Holečkově ulici 
nebo třeba opravu plaveckého stadionu. To 
všechno jsou však věci, které covid, nejisté 
financování a v poslední době i zdražování 
stavebních materiálů úplně zastavily. Měst-
ský rozpočet to sám neutáhne, kraj nám 
taktéž nevyšel příliš vstříc a nenašly se ani 
vhodné dotační tituly. 

A na realizaci čeká i nové odpado-
vé centrum s moderní třídicí linkou za 
půl miliardy korun. Zde je však zpoždění 
způsobeno tím, že jsme se rozhodli spojit 
se s Olomouckým krajem a okolními městy. 
Nyní tak přepracováváme původní projekt, 
aby z něj měli prospěch všichni zúčastnění.

Jak se daří údržba městské 
infrastruktury, lze v dohledné 
době dohnat resty z minulosti?
Úplně to dohnat nejde. Přesně víme, v ja-
kém stavu jsou místní komunikace a mosty, 
školy, osvětlení, veřejná prostranství i celá 
řada objektů ve vlastnictví města, ale na in-
vestice bychom reálně potřebovali několika-
násobně víc prostředků, než si nyní můžeme 
dovolit. Ještě pořád doháníme desítky let za-
nedbávání, takže převážně hasíme havarijní 
stavy a ty nejkritičtější situace.

Zároveň se chceme věnovat také drobným 
lokálním projektům. Například estetizaci 
veřejných prostranství považuji za jeden 
z největších úspěchů této koalice. Úžas-
ným způsobem nastartovala komunikaci 
s občany a prohloubila zapojení městských 
částí, čímž se vyřešila spousta problémů 
ve veřejném prostoru, z nichž některé 
trápily Olomoučany i desítky let. Celkem 
se v rámci estetizace podařilo zrealizovat 
zhruba 300 různých projektů.

Můžete uvést nějaké příklady 
zmíněných menších projektů?
Třeba ASO park. Ten byl ještě nedávno 
takovým temným zákoutím, kde se lidé báli 
chodit. Dokonce ho dříve v pocitových ma-
pách označovali jako jedno z nejméně bez-
pečných míst. A přestože se jeho celková 
obnova teprve chystá, už před rokem jsme 
zareagovali na podněty občanů, pokáceli 
poškozené stromy a odstranili náletové 
dřeviny či zchátralé oplocení. A taky jsme 
tam vysadili květinové záhony. Šlo sice 
o relativně drobné změny, ale i tak měly 
velký vliv na celkový dojem z tohoto místa. 
Navíc se díky nim lidé cítí bezpečněji.

Je pro vás otázka bezpečnosti 
obyvatel důležitá?
Určitě. Proto s hasiči a městskými strážníky 
pořádáme nejrůznější preventivní programy 
pro seniory, které jsou zaměřeny na jejich 
bezpečnost, posilujeme hlídky městské 
policie, modernizujeme veřejné osvětlení, 
snažíme se udržovat pořádek v ulicích 
nebo třeba prořezáváme keře na sídlištích, 
aby se tam nezdržovala různá pochybná 
individua. Jistě, pořád to není ideální a lidé 
nám stále vyčítají, že bychom toho s bez-
domovci měli dělat víc. Ale když porov-
náme dnešní situaci s tou, která tady byla 
před čtyřmi lety, jsme na tom nyní mnohem 
lépe. Přesto však nepolevujeme.
Navíc průběžně modernizujeme také 
vybavení městské policie i dobrovolných 
hasičů. Třeba nedávno si strážníci prošli 
záchranářským školením, díky čemuž doká-
ží dávat první pomoc jako poloprofesionální 
záchranáři, a tím i zachraňovat životy. •

Kromě velkých projektů 
řeším i drobnosti, 
hodnotí svoji práci 
primátor Mirek Žbánek

Léto 2022
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Foto: Petr Nejezchleba

Město jako bezpečné 
místo k životu? Jde to!

Koncentrace lidí přináší i větší ri-
ziko problémů. Ve větších měs-
tech se častěji stávají přestupky 

a trestné činy a více práce mají hasiči 
i záchranáři. Jde zařídit, aby město 
bylo bezpečné? Míra nebezpečí se dá 
vždycky velmi účinně snižovat. Touto 
cestou jde Olomouc už řadu let.

Radnice systematicky zajišťuje dobrou 
bezpečnostní situaci prostřednictvím úzké 
a konkrétní spolupráce s profesionálními 
hasiči, podporou a kvalitním vybavením 
dobrovolných hasičů, spoluprací s Policií 
ČR a Městskou policií Olomouc a také 
finanční pomocí zdravotnické záchran-
né službě. „Díky dlouhodobým úzkým 
vazbám se dnes dá říct, že Olomouc je 
bezpečným místem k životu,“ říká první 
náměstek primátora Martin Major. Nejde 
o formalitu – podobně dobrou spolupráci, 
jakou má město Olomouc třeba s profe-
sionálními hasiči, považují za výjimečnou 
i na Generálním ředitelství Hasičského 
záchranného sboru v Praze.

Radnice pořizuje dobrovolným hasi-
čům například automobily, opravuje nebo 

přímo nově buduje zbrojnice. Jednotlivé 
sbory vybavuje technikou a speciální vý-
strojí. „Hasiči znamenají pro město a jeho 
obyvatele větší bezpečí. Proto neváhá-
me vydávat z rozpočtu města poměrně 
významné sumy na to, aby tyto složky měly 
účinné a profesionální vybavení,“ vysvětlu-
je Martin Major.

Dlouhodobou spolupráci udržuje měs-
to také s profesionálními hasiči. Významně 
jim pomáhá s nákupem vybavení a hasiči 
naopak městu vychází vstříc při řešení 
různých krizových situací. To se potvrdilo 
i při zvládání covidové pandemie.

Jakýkoliv aktuální problém z oblasti 
kriminality řeší radnice současně se státní 
i městskou policií. Obě tyto složky se pak 
společnými silami podílejí na snižování 
míry kriminality. Ony se zase mohou spo-
lehnout na pomoc města v případě, kdy 
potřebují nové vybavení.

Pocity Olomoučanů radnici zajímají. 
Na toto téma proběhla řada dotazníkových 
šetření, lidé mohou posílat primátorovi či 
náměstkům jakékoliv podněty ke zlepšení 
a také toho často využívají. •

Vy se máte, tady je pohoda 
a příjemně, to u nás se občas 
musím na ulici bát, prohlásila 
před časem kamarádka 
z nejmenovaného města na 
severu Moravy. Přesto i my 
si občas stěžujeme. Ovšem 
když se podíváme na statistiky 
policie, vychází to pro Olomouc 
opravdu dost slušně.

I některá výrazně menší města 
vykazují v absolutních součtech více 
kriminálních činů než Olomouc, a po-
kud bychom brali jako hlavní měřítko 
míru kriminality v přepočtu na počet 
obyvatel, jsme na tom ještě lépe. A to 
ani nemluvím o čtyřech největších 
městech. Olomoučané mohou žít 
docela v klidu.

Proč to tak je? Daří se skloubit 
práci státní policie s policií městskou, 
s oběma složkami koordinuje různé 
aktivity i samo město, což je v praxi 
velmi důležité. Tam, kde mají bez-
pečnostní složky mezi sebou místo 
fungující kooperace rivalitu, nakonec 
trpí hlavně občan.

Olomouc se navíc může pyš-
nit perfektními hasiči, a to jak těmi 
profesionálními, tak i dobrovolnými. 
Za spolupráci města a profesionálních 
i dobrovolných hasičů jsme už z Prahy 
opakovaně slyšeli chválu, ale hlavně 
jsme získali mnohokrát dotace na 
zdokonalování vybavení záchranářů. 
Povedlo se i to, co nám jinde závidí – 
třeba pomoc seniorům a hendikepo-
vaným při zajištění bytů proti požárům 
a únikům plynu.

Také ochrana před povodněmi je 
tady po hrozných zkušenostech z čer-
vence 1997 asi nejdále na Moravě. 
Investice, které vložil stát i město do 
bezpečí města, jsou rekordní!

Olomouc je krásné město, se 
spoustou možností, jak trávit volný čas. 
A protože je navíc i bezpečné, žije se 
nám tady dobře. •

Proč se vlastně 
v Olomouci žije 
dobře?

Martin Major,
1. náměstek primátora
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Oživujeme 
veřejný prostor
Možnosti kulturního vyžití v Olomouci
jsou takřka neomezené. Každý den se 
tady něco děje a na většině z těchto 
akcí se ve větší či menší míře podílí 
také statutární město Olomouc. A ne-
jde pouze o nejrůznější festivaly, kon-
certy, divadelní představení, promítání, 
výstavy nebo třeba přednášky, ale také 
o zkrášlování veřejných prostranství 
v centru města i na periferii. V ulicích, 
na náměstích i v parcích se objevují 
nové sochy, dočasné umělecké insta-
lace, street art či květinové instalace.

Popisky:

1. V jiných městech mají barevné 
deštníky – Olomouc má větrníky. Ty 
už druhým rokem zdobí ulici 28. října 
v centru města.

2. Dvacáté výročí zápisu sloupu Nej-
světější Trojice na seznam světového 
dědictví UNESCO jsme si připomněli 
během zahájení Dnů evropského 
dědictví v září 2020.

3. Masky, tradiční hudba, taneční 
soubory, dobré jídlo, mini zoo, jarmark 
nebo třeba ledové a slaměné sochy. Tak 
vypadalo letošní únorové Masopustní 
veselí.

4. Žánrový festival Večerní pohoda 
u Trojice láká každé léto na Horní 
náměstí davy lidí.

5. Po dvou letech se letos v dubnu do 
Olomouce vrátil oblíbený Tvarůžkový 
festival, který opět provoněl historické 
centrum města.

6. Svátky města, které se letos 
v červnu odehrály nejen v historickém 
centru města, ale i ve Smetanových 
sadech, byly už tradičně věnovány olo-
moucké patronce sv. Pavlíně.

7. Olomouc zdobí také nejrůznější umě-
lecké instalace. Třeba šest a půl metru 
dlouhý Had z dílny Jana Dostála. Ten 
byl zavěšen pod mostem ve Smetano-
vých sadech od poloviny roku 2021 do 
letošního května.

8. V letních měsících hrají olomoucká 
divadla v čele s Moravským divadlem 
Olomouc také pod širým nebem. 
Například v historických parcích.

9. Už tradičně zdobí historické centrum 
města květinové instalace. Například 
loni vznikl u radnice na Horním náměstí 
odpočinkový green point a nádherně 
rozkvetla také Arionova kašna.

10. Nasvícením významných 
staveb červenou barvou si 25. listo-
padu připomínáme všechny, kteří jsou ve 
světě pronásledováni pro své nábožen-
ské přesvědčení. Takto například zářila 
katedrála sv. Václava.

9

10

8

Říká se, že každá cesta člověka 
něčím obohatí. A já se vždycky 
snažím, aby mě obohacení 
neminulo, abych něco zachytila.

Vždy, když vyjedu mimo Olomouc, 
snažím se mít oči otevřené a čerpat 
atmosféru místa. Často se přistihnu, 
že srovnávám a porovnávám – s Olo-
moucí. Co bychom mohli mít taky, co 
máme lepší, co bychom asi nechtěli.

Často se u nás mluví o oživování 
města. Já bych tento výraz posunula 
spíše k animaci. Oživování je křísením 
něčeho skomírajícího, animace je na-
opak vdechování duše. A to je princip, 
který je mi blízký. Snad proto mám 
ráda a podporuji v Olomouci street art. 
Přenos současného umění na domy, 
do města, do veřejného prostoru je 
záslužný. Vážím si lidí, kteří dokáží 
sprejerské výtvory povýšit na něco, co 
dokáže obohatit prostor i jeho vnímání. 
To je případ zdařilé animace.

Podobně to mám s živým uměním 
v podobě květin. Obdivuji zahradní-
ky a floristy, kteří dokážou kamenné 
náměstí proměnit v krásný rozkvetlý 
prostor. Začali jsme s tím před několika 
lety, kdy jsme do města položili květino-
vý koberec nebo nechali rozkvést sloup 
Nejsvětější Trojice. A letos jsme na 
náměstí rozehráli květinovou symfonii 
a vyznačili květinovou stezku! Když 
k tomu přidáme každoroční green point 
pod slunečními hodinami na nároží rad-
nice, je to už úctyhodný transfer krásy.

Podobně tomu bylo s barevnými 
větrníky v ulici 28. října, které městu 
přidaly atraktivnost. Barevné dešt-
níky najdete v polovině Evropy, ale 
větrníky…? Za slunečného dne dělají 
zajímavé stíny, ale stačí trocha vánku 
a je z toho animační oživení.

A moje největší radost? Když si 
lidé mohou na takto vyzdobeném 
náměstí dopřát pohodu. Letní večer 
s nezávaznou zastávkou u sklenky šu-
mivého vína a hudbou všech možných 
žánrů, na Pohodě u Trojice… V tako-
vém městě je pak radost žít. A klidně 
nám to můžou i závidět! •

Inspirativní 
Olomouc 

Markéta Záleská,
náměstkyně primátora
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Místní Agenda 21 
řeší globální 
problémy lokálně

Město Olomouc začalo se zavá-
děním místní Agendy 21 (MA21) 
relativně nedávno, teprve v roce 

2019, ale i tak velmi rychle dosáhlo 
kategorie C, za což mu byla v letošním 
roce udělena Cena ministra vnitra za 
kvalitu a inovace ve veřejné správě.

Ale co je vlastně ta místní Agenda 21 
a co znamená kategorie C? Na začátku 
všeho je dokument Agenda 21, který 
se zabývá principy udržitelného rozvoje 
na globální úrovni. V něm je definováno 
17 cílů udržitelného rozvoje a také pod-
mínka naplnit tyto principy do roku 2021. 
Název s letopočtem sice už letos přesluhu-
je, myšlenky jsou však stále aktuální.

Globální problémy však nevznikají samy 
o sobě, vznikají často lokálně, na určitém 
místě a postupně prostupují celou spo-

lečností. Stejné je to i s jejich řešením. Je 
potřeba začít řešit problémy odspodu, kam 
globální strategie nedosáhnou. Právě takto 
vzniká místní Agenda 21, jejímž cílem je 
řešit globální problémy lokálně – na území 
obce, města, regionu.

V hlavní roli udržitelnost
Cílem MA21 je směřovat k zajištění dobré 
a udržitelné kvality života a životního pro-
středí ve městě. K dosažení této mety je 
nutná spoluúčast veřejnosti na rozhodování 
a plánování města a stejně tak spolupráce 
s veřejným, neziskovým a podnikatelským 
sektorem. Díky tomu je možné propojit 
ekonomické a sociální aspekty s oblastí 
životního prostředí a zohlednit místní pro-
blémy, čehož globální programy dosáh-
nout nemohou. Další nedílnou součástí je 

Spolupráce s veřejností

V rámci spolupráce s veřejností 
pořádáme množství veřejných 
projednání a workshopů. Počet 
těchto akcí navíc každý rok stou-
pá. Zatímco v roce 2020 proběhlo 
devět veřejných projednání, letos 
jich plánujeme už čtrnáct. A je 
možné, že další ještě přibydou. 
S tím souvisí také nárůst počtu 
návštěvníků. Ze 70 v roce 2020 
jich loni bylo už 256 a letos to 
vypadá, že padne další rekord.

Audity udržitelného rozvoje

Město pokračuje v plnění Auditů 
udržitelného rozvoje. Momentál-
ně máme hotové audity na téma 
Správa věcí veřejných a Územní 
rozvoj a v letošním roce zpraco-
váváme další dvě témata: Dopra-
vu a Sociální prostředí. Po jejich 
uznání postoupíme do kategorie 
C*. A do dalšího roku budeme 
vstupovat s ambicí získání stupně 
pokročilosti C**, který znamená 
splnění dalších tří auditů.

Vzdělávání a osvěta

Důležitým prvkem je i vzdělávání 
k udržitelnosti. V tomto směru 
město využívá centrum ekologic-
kých aktivit Sluňákov. Za zmínku 
stojí i aktivity Univerzity Palackého 
a Knihovny města Olomouce. 
Právě ve spolupráci se Sluňákovem 
a UP uspořádalo město svou první 
přednášku k udržitelnému rozvoji 
a zároveň se zapojilo také do řady 
osvětových aktivit, jako je například 
Den dětské onkologie.

vzdělávání a osvěta týkající se udržitelnosti 
a celková popularizace těchto myšlenek.

Naše město v loňském roce dosáh-
lo kategorie C a v letošním roce usiluje 
o získání stupně pokročilosti C*. Co to 
znamená? Aby byl pokrok v rámci MA21 
měřitelný, je rozdělen do čtyř kategorií, 
které jsou udělovány na základě plnění 
kritérií a Auditů udržitelného rozvoje. V ka-
tegoriích D a C je cílem města vybudovat 
základnu potřebnou pro další vývoj směrem 
k udržitelnosti. K tomuto se vztahují kritéria, 
která neslouží jen k hodnocení, ale jsou 
také návodem k tomu, co je potřeba ještě 
udělat. Jde tedy o navazování partnerství, 
vzdělávání a participaci občanů. Ve vyšších 
kategoriích, B a A, už se město věnuje 
rozvoji v určitých oblastech na základě již 
zmíněných Auditů udržitelného rozvoje.

Obdržení kategorie C znamená, že 
město má základnu vybudovánu a je při-
praveno na postup do kategorie B. Stupeň 
C* potom značí, že město zpracovalo určitý 
počet auditů dříve, než bylo potřeba pro 
postup do vyšší kategorie. Naše město 
tedy nejenže vybudovalo základnu k udrži-
telnosti velmi rychle, ale navíc už dělá kroky 
dopředu směrem k vyšší kategorii. •

Za zavedení a rozvoj místní Agendy 21 získala 
Olomouc v červnu 2022 Cenu Ministerstva 
vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě
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II. ročník soutěže 
Vytuň si školu
zná své vítěze

Ve druhém kole, do kterého po-
stoupilo pět nejlepších projektů 
a které se uskutečnilo na začát-

ku června, si žáci v tajném hlasování 
určili, ke komu poputuje odměna 
30 tisíc korun na realizaci projektu.

Rozhodování bylo složité, všechny 
projekty byly promyšleny do nejmenší-
ho detailu a výhru by si zasloužil každý 
ze soutěžních týmů. Nepřekvapivě tak 
o konečném umístění rozhodl rozdíl jen 
několika málo bodů. Tedy až na první místo, 
kdy ZŠ a MŠ Nemilany všem ostatním 
s přehledem utekla. A to se ziskem rovných 
40 bodů. Na druhém místě se umístila ZŠ 
Svatoplukova s 35 body a na třetím místě 
skončila ZŠ Zeyerova, která získala o dva 
body méně.

Oproti loňskému ročníku došlo letos 
k několika změnám, z nichž za zmínku 
stojí prodloužení času, který měly školy na 
přípravu projektu, což se odrazilo také na 
kvalitě předložených prací. Druhou změnou 
bylo povolení úprav na pozemcích mimo 
vlastnictví školy – poprvé tak školy mohly 
zvelebit i majetek, který je v jejich areálu, 
ale patří městu. Tohoto využil například 
vítězný tým z Nemilan, který upraví tělocvič-
nu, která je ve vlastnictví města. Poslední 
změnou, kterou pocítí pouze tři vítězné 
týmy, bylo navýšení odměny z původních 
20 tisíc na současných 30 tisíc korun.

„Třetí ročník soutěže plánujeme odstar-
tovat opět příští rok na jaře a bude se držet 
letošního harmonogramu. Dále uvažujeme 

také nad dalším navýšením odměny pro 
vítěze, ale také nad speciální cenou pro 
nejlepší prezentaci. K tomu poslednímu 
nás vede zkušenost z letošního ročníku, 
kdy jsme kromě velmi pěkně zpracovaných 
projektů byli svědky i parádních prezenta-
cí. Zatímco někteří si nacvičili prezentaci 
jako tým a střídali se, někteří vsadili na 
jediného řečníka. A obě varianty měly své 
kouzlo. Bylo úžasné sledovat, jak někteří 
žáci dokázali s grácií zkušených politiků 
vzdorovat dotazům našeho moderátora 
Michala Sedláčka, který moderoval i první 
ročník soutěže,“ dodává koordinátor místní 
Agendy 21 Radek Hloch. •

1. místo: ZŠ a MŠ Nemilany

Vítězný tým chce zkrášlit fasádu 
tělocvičny. Tu ozdobí graffiti na téma 
„Úžasný vesmír“, které si žáci sami 
navrhnou a následně i zrealizují. 
Jedním z cílů projektu je představit 
umění mladých starší generaci.

2. místo: ZŠ a MŠ Svatoplukova

Tým, který skončil jako druhý, hodlá 
postavit novou venkovní učebnu, 
nebo spíše její konstrukci. Cílem je 
zvelebit nevyužitý venkovní prostor 
a zároveň zajistit, aby si žáci při 
výuce užili čerstvý vzduch.

3. místo: ZŠ Zeyerova

Poslední z vítězných družstev přišlo 
s projektem Komunikačního Koutku 
Sblížení „Ty KoKoS“, kde by mohli 
žáci trávit čas o přestávkách. Jeho 
veškeré vybavení navíc bude vyro-
beno z recyklovaných materiálů.

Je léto a s ním prázdniny ve 
školách. Nejen žáci, ale také 
pedagogové a zaměstnanci 
se dočkali zaslouženého volna 
a času na odpočinek. Přesto ve 
školách nikdy v létě úplný klid 
nenastává.

Probíhá v nich standardní údržba, 
maluje se, budovy a areály se při-
pravují na začátek nového školního 
roku. A nezahálí ani magistrát, jehož 
zaměstnanci dotahují přípravu nových 
stavebních a rekonstrukčních projektů.

Již několik volebních období se 
město potýká s deficitem kapacit ma-
teřských škol, přičemž desítky budov 
potřebují komplexní rekonstrukci. Ne-
dávno jsme od stavební firmy převzali 
opravenou MŠ Dělnická a už od jara 
probíhá zateplení dvou budov v areálu 
MŠ Husitská. I tady bychom chtěli 
rozšířit kapacitu a instalovat nejmoder-
nější technologie. Náklady jdou opět 
do desítek milionů. A doufám, že se 
ještě na podzim podaří zahájit soutěž 
na zhotovitele na komplexní stavební 
rekonstrukci a rozšíření kapacity na 
MŠ Baarova v Chomoutově.

Zkrátka by příští školní rok neměly 
přijít ani některé základní školy. Největ-
ší investiční akce, která je v pokročilém 
stadiu přípravy, je školní družina při ZŠ 
Dvorského na Sv. Kopečku. Pro tyto 
potřeby by měl být v ulici Křičkova za 
odhadem 40 milionů korun zrekon-
struován velký objekt, který by mohly 
využívat také místní spolky. Hlavně 
Sokol, jehož členové jsou na Kopečku 
dlouhodobě nejaktivnější, a přesto 
nemají odpovídající zázemí.

Zmíněné projekty obří deficit na bu-
dovách a venkovních areálech základ-
ních a mateřských škol nevyřeší, pouze 
částečně zmírní. Připravili jsme však 
dostatek kvalitních projektů, z nichž 
většinu, jak věřím, se v blízké době 
podaří uskutečnit. A za to patří velký dík 
zejména našim zaměstnancům. •

Ve školách se 
nezahálí ani v létě

Karel Konečný,
náměstek primátora
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Novinky
z městských 
organizací
Lesy města Olomouce mají mimo jiné 
na starost také zalesňování a investice do 
lesní infrastruktury. Téměř 950 tisíc sazenic 
vysadili lesníci v loňském roce, dalšího 
skoro půl milionu přibude letos. Do lesní 
školky v Grygově navíc v tomto roce plánují 
zavedení elektrické přípojky.

Oblíbená cesta k Lovecké chatě v Lito-
velském Pomoraví už zase slouží cyklistům 
i pěším. V pohodlnou asfaltovou cestu ji 
proměnila náročná oprava. Rekonstrukce 
téměř 800 metrů dlouhého úseku od Lo-
vecké chaty až k mostu ve směru do Horky 
nad Moravou přišla na 9 milionů korun. 
A realizace se dočkala také první část 
druhé etapy opravy lesní cesty Huzovská 
za více než 12 milionů korun. Další části 
budou následovat v příštích letech.

K lesům patří nejen cesty, ale také vodní 
plochy, o které je třeba pečovat. Letos se 
například uskuteční výběrové řízení na pro-
jektanta revitalizace dvou rybníků v Dalově, 
z nichž jeden pochází už z doby Lichten-
steinů. Samotná revitalizace je v plánu na 
příští rok.

Moravské divadlo Olomouc naváza-
lo na loňskou opravu střechy a během 
července zrealizovalo výměnu oken na 
historické budově ze strany Horního 
náměstí. Plastová okna nahradila dřevěná 
kastlová. V příštím roce hodlají divadelníci 

v úpravách budovy pokračovat. V plánu 
je nová fasáda a zvelebení foyer. Kromě 
údržby budovy je samozřejmě potřeba 
investovat také do provozních záležitostí 
divadla. Ve výdajích má proto divadlo třeba 
také nákup nových scénických svítidel či 
projektoru. A do konce letošního roku se 
bude měnit také železná opona za skoro 
1 milion korun.

Olomoucký aquapark rozšířil svoji na-
bídku, takže nyní už může přivítat návštěv-
níky i mimo letní sezonu. Na travnaté ploše 
letního areálu v roce 2021 vznikl nový 
volnočasový prostor Aktivity park. V něm 
najdete 3D bludiště, vzduchové trampolíny, 
pískovou laboratoř, zábavné herní sestavy 
pro děti, bahniště, houpačky i kolébačky. 
Součástí parku je také kiosek s občerstve-
ním a WC. Zahrát si můžete taky plážový 
volejbal nebo tenis, turnball, badminton, 
stolní tenis, zastřílet z luku a mnoho 
dalšího. V aquaparku však investovali i do 

vnitřních prostor. Nové dřevěné obložení 
dostala odpočívárna sauny ve třetím patře 
a dokončená je i modernizace posezení 
a odkládacích ploch v dětském koutku 
„akvárko“.

A nezahálí se ani se zvelebováním 
plaveckého stadionu. Zrekonstruované 
je bistro i bufet v letním areálu, ke kterému 
navíc přibyla také pódiová zahrádka.

Modernější prostředí pro své čtená-
ře postupně vytváří Knihovna města 
Olomouce. Pobočka ve Slavoníně se 
proměnila v moderní komunitní centrum 
a úprav se dočkalo i oddělení pro dospělé 
v budově na náměstí Republiky. Nový cen-
trální pult, regály, podlaha a osvětlení jsou 
prozatím ve vstupní místnosti, ale stejné 
úpravy na podzim čekají také další dvě 
místnosti oddělení pro dospělé. Knihovna 

je od začátku letošního roku vybavena také 
samoobslužným zařízením včetně možnosti 
placení kartou. Po dvaceti letech provozu 
přišla řada také na rekonstrukci výtahu 
a v rámci energetických úspor má knihov-
na od loňského léta zateplenou půdu. 
A protože plánů není nikdy dost, právě 
vzniká projekt na kompletní přeměnu staré 
kotelny v Trnkově ulici na moderní pobočku 
knihovny, která by měla sloužit také jako 
komunitní centrum.

Léto 2022
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Péče o pořádek se ve městě samozřejmě 
neobejde bez odpovídajícího vybavení, 
proto investice v Technických službách 
města Olomouce směřují převážně do 
nové techniky. Průběžně se pořizují nová 
svozová nebo nákladní vozidla, sekačky, 
rypadla, nakladače, vybavení pro sběr 
posečené trávy i pro zimní údržbu nebo 
například sběrač psích exkrementů.

Potřebná je také obnova výpočetní 
techniky a softwarového vybavení i záze-
mí pro zaměstnance, kteří mají v areálu 
v Zamenhofově ulici nové šatny a sociální 
zařízení. Technické služby se podílejí také 
na slavnostním nasvícení památek a v rám-
ci energetických úspor ve městě postupně 
realizují výměnu veřejného osvětlení za 
úsporná LED svítidla.

I přes nepříznivé podmínky způsobené co-
videm a následnou špatnou finanční situací 
společnosti se Výstavišti Flora Olo-
mouc podařilo v posledních dvou letech 
investovat zejména do úprav prostranství 

kolem pavilonů A a E a v okolí oranžerie, 
kde se realizovaly také sadové úpravy, 
které ještě nejsou dokončené a budou 
pokračovat. Velkou novinkou je i obnovení 
vodopádu v Bezručových sadech nebo 
úprava a estetizace prostoru městské trž-
nice, jejíž správu má Výstaviště Flora nově 
na starost.

Safari, nové expozice, rekonstrukce výběhů, 
doplnění gastroprovozů pro návštěvníky, 
modernizace inženýrských sítí, nový unikátní 
polep pavilonu levhartů nebo regulace po-
vrchových vod spočívající v úpravě vodních 
ploch v areálu zoo. To jsou nemalé investice, 
na které se v posledních letech soustřeďuje 
Zoo Olomouc. Navíc se připravuje také 
velká rekonstrukce Restaurace Pod věží.

V letošním roce byl mimo jiné zveleben 
volný výběh koz a nový výběh na vrstev-
nicové cestě dostali také fenci. Zároveň 
s tím byla dokončena i rekonstrukce pavilo-

nu netopýrů, výstavba dvou gastroprovozo-
ven u výběhu koz a lvů nebo poslední dvě 
etapy safari – Austrálie a Arktida.

V centru ekologických aktivit Sluňá-
kov najdete mnoho možností, jak aktivně 
a zábavně strávit čas, zejména s dětmi. 
Hlavním zaměřením Sluňákova však pořád 
zůstává podpora vzdělávání v oblasti 
ekologie. Projekty, které Sluňákov aktuálně 
řídí nebo se na nich významně podílí, mají 
i mezinárodní přesah a soustředí se nejen 
na vzdělávání předškolních a školních dětí, 
ale také zdravotně postižených, seniorů 
či školení lektorů. Realizuje také zážitkové 
prohlídky Litovelského Pomoraví a tvoří 
edukační brožury s ekologickou tematikou.

Správa městského majetku vyžaduje pravi-
delné a potřebné investice. Nejvýznamnější 
akce, které Správa nemovitostí Olomouc 
v loňském roce realizovala, byly například 
rekonstrukce obvodového pláště domu 
tř. Kosmonautů 12–20, modernizace dvou 
výtahů v bezbariérovém domě Handkeho 1, 
zateplení domu Náves Svobody 41 nebo 
oprava zdravotechniky domů Synkova 4 a 8, 
která se však kvůli komplikacím a objevené-
mu azbestu protáhla až do letošního roku. 
Největší a dlouho plánovanou akcí však byla 
celková rekonstrukce obvodového pláště 
objektu I. P. Pavlova 69 zvaného Jalta, která 
mu opět dodala reprezentativní vzhled.

Další finance putovaly také do oprav 
v letním kině nebo do pokračování rekon-
strukce ubytovacích jednotek v objektu 

Hotelového domu. Letos vydává Správa 
nemovitostí Olomouc na investice bezmála 
56 milionů korun, které půjdou například na 
výměnu střešních krytin na dvou budovách 
v historickém jádru města, modernizaci 
elektroinstalace ve společných prostorách 
domů s pečovatelskou službou, rekon-
strukci zdravotně-technické instalace 
a zateplení domu nebo na úpravu výtahů.

Téměř 150 tramvají a autobusů Dopravní-
ho podniku města Olomouce zajišťuje 
přepravu necelých 57 milionů cestujících 
ročně. A aby vše běželo hladce, je třeba 
udržovat nejen vozový park, ale také odpo-
vídající podmínky na tratích. V loňském roce 
proto dopravní podnik investoval například 
do oprav kolejí na mostu přes Bystřici na 

Masarykově třídě, výměnou vyřešil havarijní 
stav kabelů v centru města i na Vejdovského 
a započal také jednu ze svých největších 
investic za poslední desetiletí – stavbu 
odstavů tramvají v Jeremenkově ulici.

Letos se stavební práce v režii do-
pravního podniku soustřeďují zejména na 
opravy tramvajové trati na Masarykově třídě 
a dvou významných tramvajových křižova-
tek u okresního soudu a u tržnice.

Aktivní v úpravách byly také Hřbitovy 
města Olomouce. A to zejména na Ne-
ředínském hřbitově, kde proběhla oprava 
nejen jeho zázemí, ale i veřejné části. Mimo 
jiné došlo k úpravě mlatových cest, ošet-
ření zeleně, výstavbě nového přístřešku, 
vybudování nové základny urnových hrobů, 
umístění pamětní desky věnované obětem 
Třetího odboje nebo k opravě Hrobky pri-
mátorů a Androvy hrobky. A v příštím roce 
by měl být dokončen také Les vzpomínek.

Na hřbitově v Chomoutově byl nově 
vydlážděn vjezd a úprav se dočkaly i zbylé 
cesty. A stejně tak se dláždilo i na Svatém 
Kopečku. Naopak na hřbitovech na Nové 
Ulici a v Černovíře se většina změn točila 
okolo zeleně a její údržby. •
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Každá z městských částí je něčím 
specifická a z toho pramení také 
jejich rozdílné potřeby a pro-

blémy, s nimiž se potýkají. Právě proto 
byly ustanoveny tyto komise, které jsou 
podrobně seznámeny s aktuální situací 
v místě svého působení a zastávají roli 

prostředníka mezi vedením města a obča-
ny. Členové komisí na schůzích projed-
návají témata spojená s jejich městskou 
částí a navrhují řešení, která se jim zdají 
v danou chvíli nejvhodnější. Schůze KMČ 
jsou navíc veřejné, takže se může zapojit 
každý. Zároveň na základě připomínek 

obyvatel předkládají radě města a pra-
covníkům magistrátu podněty pro jejich 
práci, podílejí se na organizaci kulturních 
a společenských akcí, pořádají společ-
né úklidy a různými způsoby podporují 
komunitní život ve svém obvodu. A kaž-
doročně rozhodují také o tom, jak ve své 
městské části přerozdělí část finančních 
prostředků určených na opravy komunika-
cí a zkrášlování veřejného prostoru.

„Když odhlédnu od některých drob-
ných komplikací, ke kterým občas dochází, 
tak si myslím, že komise městských částí 
pracují perfektně a každá z nich se snaží 
pro svou oblast dělat maximum,“ hodnotí 
jejich působení náměstkyně primátora Eva 
Kolářová, do jejíž gesce KMČ spadají. •

TÉMA

Komise městských částí: 
pojítko mezi vedením 
města a občany

Na území Olomouce funguje 27 komisí 
městských částí, zkráceně KMČ, které nahrazují 

„malé radnice“, tak jak je známe z jiných 
statutárních měst. Jednotlivé komise mají pět 
až třináct členů a zastupují obyvatele žijící na 

území jejich obvodu.
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TÉMA

Nové možnosti 
aktivního odpočinku  
u lesa

Černovír, dříve samostatná obec, 
nyní olomoucká městská část, 
kterou se stal v roce 1919 

společně s Klášterním Hradiskem. 
Černovír leží na levém břehu řeky 
Moravy, která vždy ovlivňovala jeho 
život, ať už možností obživy ze ze-
mědělství a rybolovu, tak i častými 
záplavami, které by však díky po-
kračující výstavbě protipovodňových 
opatření neměly Olomouc v budouc-
nu sužovat. Zhruba tisícovka obyvatel 
a množství rodinných domů dělají 
z Černovíra městskou část převážně 
vesnického charakteru.

Z investic a událostí posledních let se 
dá snadno vysledovat, že velice oblíbe-
nou lokalitou je pro místní okolí lesa, kam 
investovala nejen komise městské části, 
ale také město Olomouc. Černovírské děti 

i návštěvníci tak mohou využívat nové hřiště 
u lesa, kde v létě roku 2019 nechalo město 
Olomouc nainstalovat nové prolézačky 
i houpačku včetně bezpečných dopado-
vých ploch. V dalších letech tady ještě 
z iniciativy místní komise došlo k úpravě 
fotbalového hřiště, umístění branek na ma-
lou kopanou i síťových zábran, díky kterým 
nemusejí fotbalisti daleko pro zakopnuté 
míče. Divákům sportovních klání pak slouží 
opravené i nové lavičky a nový přístřešek. 
Ve vybavování areálu u lesa se pokračuje 
i letos. Workoutové hřiště, které zde komi-
se městské části plánuje vybudovat v rámci 
projektu estetizace, udělá z lokality u lesa 
místo skutečně pro celou rodinu.

„Je pro nás důležité vědět, co našim 
obyvatelům chybí. Mnohdy to mohou být 
drobnosti, které místním dokáží zpříjem-
nit každodenní život. To je třeba případ 
drobnějších investic v podobě instalování 
dvou nových odpadkových košů u hřiš-
tě v Hlušovické ulici a u základní školy 
Petřkova nebo nový koš na psí exkrementy 
na křižovatce ulic Jablonského a Lamblo-
va. Nebo třeba opravené výtluky na silnici 
v Hlušovické ulici,“ popisuje předseda 
komise městské části Černovír a Klášterní 
Hradisko Jan Smejkal.

V horizontu pěti let by navíc mohly 
začít práce na třetí etapě protipovodňo-
vých opatření v této části města, bez které 
nebude ochrana Olomouce před velkou 
vodou skutečně účinná. A protože se 
stavba dotýká také Klášterního Hradiska, 
což je území s památkovou ochranou, je 
nutné klást vysoké nároky nejen na práci 
vodohospodářských a technických profesí, 
ale i architektů.

Nové směrovky s názvy ulic
Pro lepší orientaci v ulicích a zajímavých 
místech nechali Černovírští před třemi 
lety instalovat 69 směrovek s názvy ulic 
a významných míst, která jsou také vyob-
razena na mapě umístěné před Klášterním 
Hradiskem.

Díky téměř desetimilionové investici 
byla na přelomu let 2018 a 2019 v části 
Černovíra vybudovaná nová kanalizace. 
A to celkem 239 metrů v ulicích Sever-
ní a Na Partkách, včetně jednadvaceti 
domovních přípojek. Společně s kanalizací 
tehdy stavební firma vybudovala také skoro 
320 metrů vodovodního řadu.

Spokojený život místních podporuje 
komise městské části také pořádáním 
nejrůznějších kulturních a zábavních akcí. 
„Velkou měrou při konání společenských 
akcí přispívají i naši místní dobrovolní 
hasiči, sokol a základní škola. Letos jsme 
například společně uspořádali Černovír-
ské slavnosti,“ má radost z příjemného 
komunitního fungování místních předseda 
komise Smejkal. •

Jednání KMČ č. 1 v roce 2022

U Staré Moravy 1 (budova hasič-
ské zbrojnice). Vždy v 18 hodin.

• 5. září
• 3. října
• 7. listopadu
• 5. prosince

KMČ Č. 1 ČERNOVÍR A KLÁŠTERNÍ HRADISKO
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Plánovaná obnova 
změní celou náves

Droždín, který je součástí města 
Olomouce od července 1974, se 
nachází na severovýchodním 

okraji města na úpatí Nízkého Jesení-
ku. S tím souvisí i rozdíly ve výško-
vém profilu této čtvrti. Kvůli svažité-
mu terénu je rozdíl mezi jejím horním 
a dolním koncem zhruba 70 metrů. 
Také díky tomu je z této oblasti krás-
ný výhled na rozsáhlou nivu Moravy, 
město Olomouc i okolní kopce.

Největším projektem, který se v Drož-
díně chystá, je úprava návsi v centrální 
oblasti této městské části. Pod dohledem 
útvaru hlavního architekta byla připravena 
podrobná studie tohoto veřejného pro-
storu, která začala vznikat už v roce 2020. 
A to na základě podnětu komise městské 
části, místních obyvatel i základní školy 
Gagarinova, která na tomto místě potře-
buje vyřešit také umístění nové tělocvičny. 
Rozpracovaná studie byla v průběhu něko-
lika posledních let už víckrát diskutována 
s veřejností, jež měla možnost se k připra-
vovanému dokumentu vyjádřit a ovlivnit 
tak jeho výslednou podobu, aby co nevíce 
odpovídala jejím představám.

Hezčí a bezpečnější Droždín
„Komise městské části se ve spolupráci 
s občany snaží řešit především veřejný 
prostor, dopravu a bezpečnost,“ potvrzuje 
předseda droždínské komise Rostislav Hainc 
s tím, že se v letošním roce kromě studie 
návsi zabývají také možnou úpravou ulice 
Horní Úlehla, kde chybí přechody pro chodce 
a chodníky a není zde vyřešeno ani parkování 
vozidel či celková bezpečnost ulice.

„Aktuálně řešíme projekt cyklostezky 
spojující Samotišky, Droždín a Bystrovany. 
Také vysazujeme novou zeleň, připravujeme 
a řešíme s občany pozemkové úpravy a po-
řádáme nejrůznější akce, jako jsou Droždín-
ské hody, Setkání jubilantů a seniorů nebo 
společné úklidy. V uplynulých dvou letech 

navíc došlo také k rekonstrukci autobusové 
zastávky na ulici U Cihelny a Droždín-
ská zatáčka, u níž byla vybudována nová 
bezpečnostní svodidla a radar. Připravuje-
me i publikaci o Droždíně a podle potřeb 
a požadavků občanů se snažíme o instalaci 
nového mobiliáře,“ popisuje dění v městské 
části předseda komise Hainc.

Rekonstrukce dětského hřiště
V městské části však myslí i na ostatní 
místa Droždína, které taktéž potřebují 
péči. V roce 2021 se podařilo za více než 
650 tisíc zrekonstruovat dětské hřiště při 
ulicích pplk. Sochora a Elišky Junkové, kde 
přibyly nové herní prvky. Například řetě-
zová houpačka „ptačí hnízdo“, vahadlová 

houpačka se dvěma sedáky nebo dvě 
pružinová houpadla. Zároveň byly na hřišti 
doplněny také nové dopadové plochy z ka-
čírku včetně betonových obrub.

V letošním roce navíc komise městské 
části doplní hřiště cvičícími prvky, díky 
čemuž zde vznikne i workoutová část, 
kterou využijí zejména starší děti a dospělí. 
Zároveň s tím je u dětského hřiště pláno-
váno také dokončení zázemí pro místní 
jednotku dobrovolných hasičů, workoutové 
hřiště nebo posezení pod pergolou včetně 
přístupového chodníku. Mimo to se připra-
vuje i zpřístupnění dětského hřiště v areálu 
mateřské a základní školy či pořízení nové-
ho povrchu na školním hřišti.

Od roku 2019 disponuje jednotka dob-
rovolných hasičů z Droždína také novým 
dopravním automobilem s hasičskou ve-
stavbou, díky kterému mohou lépe reagovat 
na nenadálé události a zároveň jsou jejich 
zásahy zase o něco profesionálnější. Nákup 
tohoto vozidla byl podpořen z národních 
i krajských dotačních titulů. •

Jednání KMČ č. 2 v roce 2022

Gagarinova 17a (areál MŠ), míst-
nost KMČ. Vždy od 16.30 hodin.

• 5. září
• 3. října
• 7. listopadu
• 1. prosince

KMČ Č. 2 DROŽDÍN
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Oživování  
historického dědictví 

Hejčín je nejstarší olomouckou 
čtvrtí. První písemná zmínka 
o jeho existenci pochází už 

z roku 1078, kdy byl darován nově za-
loženému klášteru Hradisko. Součástí 
města Olomouce je pak od roku 1919. 
Nejstarší částí a zároveň srdcem Hej-
čína je dnešní Mrštíkovo náměstí. To 
tvoří typická vesnická náves s památ-
kově chráněnou kolonií dělnických 
domků, kaplí sv. Jana Nepomuckého 
a kamenným křížem. 

Nejvýznamnější a nejnákladnější hej-
čínskou investicí byla v posledních letech 
rekonstrukce komunikace v Erenburgově 
ulici, o jejíž opravu usilovala zdejší komise 
městské části dlouhou dobu. Tato rušná 
silnice prošla v roce 2019 náročnou opra-
vou za 20 milionů korun, kdy nejvýraznější 
změnou bylo položení tichého asfaltu. Ten 
pomohl částečně odhlučnit tuto dopravou 
silně zkoušenou komunikaci, což zpříjemni-
lo život obyvatelům okolních domů. 

Zároveň s tím byly zrekonstruovány 
také všechny inženýrské sítě. V rámci 
výstavby dělníci kompletně obměnili 
kanalizaci, vodovod i všechny související 
přípojky mezi ulicemi Vitáskova a Na Trati. 
Nové jsou od té doby také chodníky a na-
světlený přechod pro chodce, který vznikl 
v místě křížení Erenburgovy s ulicemi 
Pešinova a Zrinského. Celý zrekonstruo-
vaný úsek navíc doplnilo i moderní veřejné 
osvětlení s LED svítidly. A dvaatřicet 
nových lamp nainstalovalo město také na 
cyklostezku podél Mlýnského potoka mezi 
ulicemi Jarmily Glazarové a U Sportovní 
haly. Náklady na tuto akci byly zhruba  
2,3 milionu korun. 

Oprava hejčínské kaple 
V Hejčíně dbají i o své lokální pamětihod-
nosti. Postupnou proměnou prochází 
například kaple sv. Jana Nepomuckého 
se zvonicí z roku 1821, která se nachází 
uprostřed Mrštíkova náměstí. Tuto památku 
místního významu se daří po etapách ob-
novovat díky projektu estetizace veřejných 
prostranství. Loni komise městské části při-
spěla na opravu její střechy a oken. A o rok 
dříve se povedlo zrestaurovat také okenní 
rámy. Od roku 2019 navíc k jejím vstupním 
dveřím vedou nové schody. 

Od léta 2020 zdobí veřejný prostor 
v této čtvrti také nově nainstalovaná 
pamětní deska, jejíž vyhotovení a umístě-

ní iniciovala komise městské části. Tato 
vzpomínka je věnována legionáři Františku 
Dastichovi, který se v roce 1895 v Hej-
číně narodil. Po skončení druhé světové 
války se Dastich stal brigádním generálem 
a působil v řadě vojenských misí Česko-
slovenské armády v okolních zemích. Jeho 
vojenskou kariéru však ukončil nástup 
komunistické strany k moci. 

Příjemnější veřejná prostranství 
Členové komise městské části myslí i na 
děti a sportovce. Například letos přibyl na 
hřišti v ulici Balbínova nový cvičební prvek 
na posílení břišních svalů. O větší komfort 
zdejších obyvatel se pak starají také nově 
nainstalované lavičky nebo třeba vysazené 
sakury v Metodějské ulici. 

„Čtyři lavičky jsou v ulici Ovesná. A my-
slíme samozřejmě i na pořádek. Z toho 
důvodu jsme nechali pořídit a instalovat 
pět odpadkových košů na psí exkrementy,“ 
vysvětluje předsedkyně komise městské 
části Hejčín Zuzana Koutná s tím, že dalším 
cílem komise je podpora veřejného života 
místních. Proto se ve spolupráci s KMČ 
Řepčín a dalšími spolky a organizacemi 
podílí na pořádání nejrůznějších komunit-
ních akcí, jako jsou například Hody u vody, 
hejčínský Hejkal, Sousedská snídaně, 
čarodějnický karneval nebo kácení máje. •

Jednání KMČ č. 3 v roce 2022 

Tomkova 45 (budova hejčínského 
gymnázia). Vždy v 17 hodin.

• 6. září v 18 hod.
• 4. října
• 1. listopadu
• 6. prosince

KMČ Č. 3 HEJČÍN
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Dostupnější Holický 
les a proměněná náves

V roce 1974 byla Holice z rozhod-
nutí státních orgánů připojena 
k městu Olomouci a stala se jed-

nou z jeho městských částí. Další vývoj 
starobylé obce se již plně odehrával 
v rámci podstatně většího, centrálně 
řízeného územně správního celku.

Jednou z největších investic, která se 
v posledních letech v této městské části 
odehrála, byla rekonstrukce zdejší základní 
školy. V druhé polovině roku 2019 se úprav 
dočkaly nejen odborné učebny fyziky a in-
formatiky, ale zmizely i některé z dosavad-
ních bariér. Mimo jiné zde přibyl nový výtah, 
bezbariérové WC a povedlo se zrekonstru-
ovat i zázemí pro personál a výdejnu stravy. 
To vše si vyžádalo přes 5 milionů korun.

Rozrůstající se síť cyklostezek
V květnu letošního roku byla dokončena 
výstavba další etapy holické cyklostezky. 
Nová část stezky pro cyklisty a chodce 
v délce přes půl kilometru vede z Holic-
kého lesa přes ulici Šlechtitelů směrem 

k Novým Sadům. A v budoucnu by měla 
pokračovat až k ulici Dolní Novosadská. 
Většinu z 3,4 milionů korun nutných pro její 
realizaci navíc pokryly dotace.

Nový úsek navázal na stezku vybu-
dovanou v holickém lesoparku už v roce 
2018 a kromě toho, že zvyšuje bezpečnost 
cyklistů, rozšiřuje také rekreační potenciál 
Holického lesa. „Pro pěší tím vznikly i nové 
procházkové okruhy. Díky novému úseku 
se teď prodlouží třeba krásná vycházková 
trasa kolem rybníků přes třešňovou alej až 
do Holice,“ vysvětluje předsedkyně Spolku 
pro Holický les Ivana Kalodová.

Další viditelnou investicí v Holici byla 
rekonstrukce silnice na návsi Svobody 
z druhé poloviny roku 2021, kdy na tomto 
místě vznikly také tři nové zálivy u zastá-
vek MHD určené pro městské autobusy. 
A myslelo se i na chodce. Práce ve středu 
městské části totiž doplnila i dostavba 
chybějícího chodníku v Keplerově ulici. 
Obě tyto investice vyšly na necelé 
3,8 milionu korun.

„Jsme rádi, že se podařilo dotáhnout do 
konce také dlouho odkládanou celkovou 
rekonstrukci ulic Jaselská a Hanácká,“ 
dodává předseda komise městské části 
František Ryšánek s tím, že akce z roku 
2020 stála 6,3 milionu korun. A v roce 
2019 byly dokončeny i nové chodníky v uli-
cích Hamerská a U Solných mlýnů.

Spolupráce s dobrovolnými hasiči
Místní dobrovolní hasiči mohou od roku 
2019 využívat nově speciálně upravené 
vozidlo, které odpovídá jejich potřebám. 
Vůz určený konkrétně pro sbor dobrovol-
ných hasičů z Holice je osmimístný a má 
speciální hasičskou vestavbu. Ta umož-
ňuje převoz plovoucího čerpadla, moto-
rové stříkačky s příslušenstvím, hasicích 
přístrojů a má další úložné prostory pro 
předepsané vybavení. 

Při převzetí nového automobilu se 
navíc dobrovolní hasiči rozhodli vzdát 
poctu svaté Pavlíně, která je patronkou 
Olomouce, a svůj nový vůz pokřtili jmé-
nem Pavlínka.

„Vážím si toho, že se podařilo pro-
hloubit spolupráci mezi KMČ a sborem 
dobrovolných hasičů. Mimo společenské 
akce považuji za úspěch pořádání úklidu 
Holice, kdy se uklízí přímo v obytné části 
za výrazné pomoci řady dobrovolníků. Díky 
spolupráci s hasiči se podařilo uspořádat 
dva ročníky úklidu všech zanedbaných 
zákoutí Holice,“ uzavírá předseda komise 
Ryšánek. •

Jednání KMČ č. 4 v roce 2022

Náves Svobody 41 (komunitní 
centrum Heřmánek, I. patro). Vždy 
od 18 hodin.

• 14. září
• 5. října
• 2. listopadu
• 7. prosince

KMČ Č. 4 HOLICE
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Bezbariérové úpravy 
hasičské zbrojnice 

Dějiny olomoucké městské části 
Chomoutov jsou stejně pestré 
jako její současná podoba. 

Kromě rodinné zástavby v ní najde-
me také krásná veřejná prostranství, 
kterým vévodí chráněná přírodní 
památka Chomoutovské jezero. První 
zmínka o Chomoutově pochází z roku 
1078, ale samostatnou politickou obcí 
se stal až v roce 1850. A přestože měl 
silné vazby s nedalekou Horkou nad 
Moravou, v červenci 1974 byl sloučen 
s Olomoucí. 

V Chomoutově mají velký význam zdej-
ší dobrovolní hasiči a zejména jejich zbroj-
nice, kde sídlí i klub pro seniory a detašo-
vané pracoviště olomouckého magistrátu. 
Proto lze za jednu z nejvýznamnějších 
investic v této městské části považovat 
právě vybudování výtahové plošiny, která 
zpřístupnila hasičárnu na křižovatce ulic 
Horecká a Dalimilova i lidem se sníženou 
pohyblivostí. 

„Jako jeden z našich největších 
úspěchů bereme právě pořízení výtahové 
plošiny v místní hasičárně, kterou si chválí 
hlavně chomoutovští senioři. Dlouho jsme 
však na její realizaci nemohli sehnat po-
třebné finance. Povedlo se to až náměstky-
ni Kolářové, které za to patří velké poděko-
vání,“ vysvětluje předseda komise městské 
části Chomoutov Petr Vepřek. 

Nezapomíná se ale ani na samot-
né hasiče. Ti v uplynulých letech získali 
spoustu nového vybavení. Kromě ochran-
ných prostředků, zásahového vybavení, 
dýchací techniky nebo třeba prostředků 
pro práci na vodní hladině dostali také 

nový dopravní automobil se speciální 
hasičskou vestavbou. Ten byl na podzim 
roku 2020 pořízen pomocí dotací Gene-
rálního ředitelství Hasičského záchranné-
ho sboru ČR a Olomouckého kraje. 

A protože je tradice, že se hasičská 
auta pojmenovávají, dostalo to cho-
moutovské jméno Sylvinka, čímž místní 
jednotka vzdala čest dlouholeté člence 
zdejšího sboru. 

Trochu jiná náves 
Dalším z velkých projektů je postupné 
zvelebování veřejného prostoru v ulici Hra-
choviska, kde v posledních několika letech 
vzniká víceúčelový park Koperník. Ten je 
specifický také tím, že se o revitalizaci 
tohoto dříve zanedbaného místa zasloužili 
zejména místní obyvatelé. 

„My jakožto komise městské části jsme 
jeho realizaci v prvních dvou letech podpo-
řili částkou přes 400 tisíc korun. A vysokou 
částku mezi sebou vybrali i sami Chomou-
tované,“ říká současný předseda komise 
Vepřek s tím, že lidé navíc zvládli většinu 
prací svépomocí. Odborná stavební firma 
zajistila pouze výstavbu mlatových cest. 

Nové akce pro veřejnost 
„Kromě finanční podpory parku Koperník 
jsme se v posledních třech letech sou-
středili zejména na pozvednutí kultury, kdy 
se nám podařilo zdvojnásobit počet akcí, 
které se v Chomoutově pořádají,“ vysvět-
luje předseda komise Vepřek. „V rámci 
projektu estetizace veřejných prostranství 
jsme nakoupili také vybavení pro pořádá-
ní venkovních akcí. Hodně populární je 
například náš Gulášfest, letní kino nebo 

srpnová pouť, jejíž součástí jsou i kolotoče 
a hudební zábava,“ dodává. 

Dalším z lokálních úspěchů je oprava 
chodníků. „V posledních několika letech 
se podařilo předláždit rekordní metry 
chodníků. Zbývá jen 400 metrů a máme 
nově vydlážděný Chomoutov,“ zdůrazňuje 
předseda komise Vepřek. Co se však 
zatím nepodařilo, je výstavba připravo-
vané cyklostezky z Chomoutova směrem 
na Březce, s jejíž výstavbou by se mohlo 
začít už příští rok. •

Jednání KMČ č. 5 v roce 2022 

Horecká 2 (hasičská zbrojnice, 
kancelář detašovaného pracoviště 
v I. patře). Vždy v 17 hodin.

• 5. září
• 3. října
• 7. listopadu
• 5. prosince

KMČ Č. 5 CHOMOUTOV
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Velká investice do 
rozvoje cyklodopravy

Chválkovice jsou městskou 
částí ležící na severovýchodě 
města kousek pod dominan-

tou Svatého Kopečka. Jako někdejší 
samostatná obec na okraji Olomouce 
je nyní tato čtvrť často skloňována 
v souvislosti s problematikou doprav-
ního zatížení.

Chválkovická ulice, která městskou 
část protíná, je totiž frekventovanou vý-
padovkou vedoucí dopravu na Šternberk 
a Opavu. Dopravnímu zatížení by však 
měla v budoucnu ulevit stavba východního 
obchvatu města v režii státu, na kterou 
obyvatelé Chválkovic čekají už léta.

I proto komise městské části Chvál-
kovice často řeší právě dopravní tématiku. 
Alespoň cyklistům nyní uleví nová, téměř 
kilometr dlouhá cyklostezka podél Chvál-
kovické ulice. Nový úsek vede od parkoviš-
tě poblíž pevnůstky v Týnečku a pokračuje 
podél komunikace až k ulici Luční. S úhra-
dou nákladů ve výši 12 milionů korun 
městu pomohly evropské dotace.

Dalším projektem z oblasti dopravy, 
který městská komise řeší, je přecházení 
přes Chválkovickou ulici poblíž křižovatky 
s Kubatovou ulicí. Tady ke zlepšení přispěje 
stavba přechodu směrem ke stezce do 
Černovírského lesa. „Zajistí bezpečný pře-
sun pro pěší a cyklisty přes frekventovanou 

výpadovku a přispěje ke snížení rychlosti 
projíždějících aut. Realizace stavby je 
naplánována na rok 2023,“ popisuje stav 
chystaného projektu předseda komise 
městské části David Štěpánek.

Dominantou Chválkovic je kostel svaté 
Barbory na Selském náměstí. Římskoka-
tolický chrám s věží s typickým „hanáckým 
zastřešením“ si podle komise zaslouží 
vylepšit prostranství, a proto naplánovala 
úpravy okolí památky. „Už se nám podařilo 
projekt dotáhnout do fáze udělení staveb-
ního povolení a realizace úprav by měla 
proběhnout pravděpodobně v roce 2024,“ 
objasňuje předseda komise Štěpánek.

Příjemněji díky projektu estetizace
Komise nezapomíná ani na úpravu chvál-
kovických ulic. Podařilo se předláždit zane-
dbané chodníky v ulicích Na Zákopě a Na 
Luhu. A další záměr míří do ulice Chodské. 
Díky penězům na projekt estetizace se 
podařilo uskutečnit i drobné úpravy ve 
vybraných lokalitách a vysázet nové stromy 
i záhony. Mimo jiné se podařilo pořídit také 
studii zeleného prostranství na rohu ulic 
Chválkovická a Veverkova, kde se počítá 
s výsadbou nového stromu a růží. A ve 
veřejném prostoru slouží Chválkovickým 
i nové lavičky a odpadkové koše.

Udržení pořádku si komise vzala jako 
největší výzvu, protože problémy s hroma-
děním odpadu u kontejnerových stání řeší 
prakticky nepřetržitě. „Nepořádek se bohu-
žel často kupí mimo kontejnery na několika 
kontejnerových stanovištích. Vítáme tak, že 
se nám ve spolupráci s odborem městské 
zeleně a odpadového hospodářství podaři-
lo k několika stanovištím instalovat kamery 
napojené na kamerový systém městské 
policie,“ kvituje Štěpánek s tím, že komise 

s magistrátem řeší i rozšíření stanovišť pro 
kontejnerová stání.

Chválkovice žijí společensky 
i sportovně
Díky aktivitám místních organizací nabízí 
Chválkovice svým obyvatelům i přespolním 
bohaté komunitní vyžití. V rámci festivalu 
Svátky písní ožila chválkovická sokolovna 
po dvouleté přestávce čtvrtým koncer-
tem pěveckých sborů z Česka i zahraničí. 
A v součinnosti se Sokolem a místními 
dobrovolnými hasiči uspořádala komise 
také tradiční lampionový průvod s hudeb-
ním doprovodem v rámci oslav Dne vzniku 
samostatného českého státu či adventní 
koncert u příležitosti rozsvícení vánočního 
stromu na Selském náměstí. •

Jednání KMČ č. 6 v roce 2022

Selské náměstí (budova hasičské 
zbrojnice). Vždy v 18 hodin.

• 8. září
• 13. října
• 10. listopadu
• 8. prosince

KMČ Č. 6 CHVÁLKOVICE
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Připravovaný park
na břehu Mlýnského
potoka

Lazce jsou v posledních letech 
zelenější. Komise městské části 
si chválí výsadbu nových stromů, 

na kterou se v rámci projektu esteti-
zace zaměřila. Vysazují se solitérní 
dřeviny i aleje. A v budoucnu se má 
tato čtvrť dočkat i zcela nového par-
ku, který má vzniknout u Mlýnského 
potoka při Dlouhé ulici.

Záměr budoucího parku na Dlouhé 
nabízí obrovské možnosti nejen pro tuto 
městskou část, ale i široké okolí. „Právě 
díky využití Mlýnského potoka by měl mít 
Park na Dlouhé zcela jedinečný v kontextu 
celé Olomouce. Ve městě se totiž jinde 
nenachází parkově upravená plocha, která 
by umožňovala přímý kontakt s vodou,“ 
přemítá předseda komise městské části 
Radim Schubert.

Útvar hlavního architekta už v záměru 
uskutečnil několik veřejných projednání 
s občany, kde se rozhodovalo o nové 
budoucí podobě tohoto místa. Nakonec 
byla zvolena varianta počítající s vytvoře-
ním nového ramene vodního toku, které 
bude vnikat hlouběji do parku a mohlo 
zde vytvořit větší mělkou vodní plochu, 
přístupnou z pláže. „Podle plánů tak z dnes 
nepříliš dostupného břehu vznikne prostor 
pro setkávání a relaxaci u vody,“ kvituje 
předseda Schubert. Při realizaci chce měs-
to postupovat po etapách a využít dotaci 
z Operačního programu životní prostředí.

I bez parku jsou ale Lazce stále zele-
nější. Daří se obnovovat zeleň a vysazovat 
nejen solitérní dřeviny, ale i celé části alejí. 

Nová zeleň tak už díky iniciativě komise 
městské části roste v ulicích Dlouhá a La-
zecká. Krameriovu ulici pak zdobí patnáct 
lísek, které vytvořily nové alejové stromořadí.

Opravy komunikací i chodníků
Při opravách silnic a chodníků se Lazečtí 
snaží zaměřit hlavně na větší celky a opra-
vovat delší úseky. „A pokud máme některá 
místa v havarijním stavu, opravy se nám 
daří domluvit v rámci plánu činnosti odboru 
dopravy,“ pochvaluje si předseda komise 
Schubert. A co se týká komfortu pěších, 
tak těm z poslední doby slouží například 
nové chodníky podél mateřské školy 
v ulici Herrmannova a další opravené jsou 
v Hanušově ulici. Kromě toho místní kvitují 
i opravené parkoviště za Androvým stadio-
nem. „Nepatří sice do naší městské části, 
ale osmadvacet nových parkovacích míst 
v ulici U Střelnice určitě dokázalo odlehčit 
lazeckým ulicím Bořivojova, Boleslavova, 
Na Struze, Helceletova a Kubíčkova,“ je 
přesvědčený Radim Schubert.

Akce i oživená veřejná prostranství
Zdejší obyvatelé žijí kulturou i sportem 
a baví se u toho všechny generace. Komise 
městské části každoročně ve spolupráci 
se ZŠ Demlova a Klubem pro seniory po-
řádá tradiční zpívání koled, do kterého se 
v rámci celorepublikové akce Česko zpívá 
koledy zapojují desítky nadšených zpěváků. 
A děti se baví i na hřišti. Díky nové akci 
pořádané fotbalovým klubem TJ Slovan 
Černovír a za podpory KMČ Lazce měly 
letos poprvé dětský den.

Komise pamatuje i na vzhled a čistotu 
veřejných prostranství. Stará se o pořá-
dek v rámci akce Ukliďme Lazce, Ukliďme 
kolem řeky Moravy a pečuje o umění ve 
veřejném prostoru. Od roku 2019 proto 
zdobí Lazce nová instalace sochy Anděla 
a letos nechala komise vyčistit plastiku 
Hnízdo autora Rudolfa Chorého, která se 
nachází v Dlouhé ulici. •

Jednání KMČ č. 7 v roce 2022

Demlova 518, (areál ZŠ Demlova, 
prostory klubu seniorů). 
Vždy v 18 hodin.

• 13. září
• 11. října
• 8. listopadu
• 13. prosince

KMČ Č. 7 LAZCE
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Zelenější 
veřejný prostor 

Lošov se rozkládá na svazích Níz-
kého Jeseníku, zhruba dvanáct 
kilometrů od centra Olomouce. 

Jako někdejší historická obec, dnes 
městská čtvrť, je kromě olomoucké 
městské části Svatý Kopeček spojen 
i s Velkou Bystřicí. Mezi nejvýznam-
nější místa v Lošově patří kromě Ra-
díkovské pevnůstky také hvězdárna, 
jejíž okolí v posledních letech prochá-
zí výraznou proměnou. 

Prostor pod lošovskou hvězdárnou od 
minulého roku zdobí nové stromořadí. Alej 
vytvořilo čtyřiadvacet lip, které společně 
vysadili Lošováci se zástupci komise 
městské části a města. V rámci projektu 
místní Agendy 21, jehož hlavním princi-
pem je participace, totiž uspořádali hro-
madnou výsadbu. „Šlo o první z plánova-
ných krajinných úprav, které u nás mají do 
budoucna vzniknout, a všichni jsme si to 
náležitě užili,“ kvituje loňské sázení stromů 
předseda KMČ Lošov Miroslav Charouz. 
Kromě toho, že osázený a zatravněný 
pozemek zkrášlil prostor pod hvězdárnou, 
slouží i jako opatření k zadržování vody 
v krajině. A další ukázkové změny v podo-
bě přírodě blízkých opatření se v Lošově 
ještě chystají. Půjde o nové remízky, louky, 
mokřady či tůňky na městských pozem-
cích, které budou určitě příjemnější a pro 
krajinu i lidi prospěšnější, než současná 
zemědělská monokultura. 

Opravy ulic i pamětní deska
Ke komfortu v městské části výrazně 
přispěly také opravy komunikací. V rámci 
estetizace se podařilo opravit ulice Zlaté 
doly a Liškovská. „Opravili jsme části ulic 
Koperníkova, Hliník, Lenhartova, podařilo 
se obnovit nasvětlení zvoničky a provést 

odvodnění cest ke hvězdárně a vodojemu. 
Tam byly instalovány i nové lavičky s pěk-
ným výhledem na město, které přispějí 
k odpočinku občanů při procházkách,“ 
vypočítává předseda komise Charouz. 

Zbrusu novou mají v Lošově i pamětní 
desku. Komisi městské části se ji podařilo 
pořídit a umístit ke stromu Svobody, který 
za hojné účasti místních slavnostně vysadili 
v listopadu 2019. Prostor u zvonice v ulici 
Svolinského od stejné doby zdobí i nově 
vysazená lípa a zrestaurovat se zde podaři-
lo i kamenný kříž. 

A i když to na první pohled nevypadá, 
i v této odlehlé a zdánlivě klidné městské 
části se řeší problémy s dopravou. „Dlou-
hodobě usilujeme o zahájení revitalizace 
průtahu Lošovem. I přes jednání s vedením 
města a kraje se bohužel nedaří dát pro-
jektu ten správný impuls k zahájení stavby,“ 
stýská si předseda komise Charouz. Inves-
tovalo se ale naopak do čistírny odpadních 
vod. Ta má od podzimu loňského roku nové 
technologické zařízení, které monitoruje 
vypouštění odpadních vod. 

Venkovní akce s novým ozvučením 
Místní zájmové spolky a organizace, ze-
jména sbor dobrovolných hasičů a Spor-
tovní klub Lošov včetně fotbalistů malé 
kopané, se společně se členy KMČ snaží 
v Lošově každoročně přispívat k oživení 
čtvrti pořádáním akcí. „I když pořádání 
všech tradičních událostí, na které jsme 
byli zvyklí, omezila pandemie covidu, 
podařilo se některé uskutečnit. S velkým 
úspěchem se tak opět setkal svátek všech 
milovníků dobrého jídla a pití Jak chutná 
Lošov. A uplynulý rok jsme si připomněli 
i dvě historické události, a sice, 140 let od 
založení lošovské školy a 60 let od založení 
Sokola,“ vyjmenovává předseda komise 
Miroslav Charouz. 

Právě k pořádání sportovních a kul-
turních událostí slouží v Lošově i nové 
elektrické zařízení pro nasvětlení a ozvučení 
venkovních akcí. A pamatuje se i na dob-
rovolné hasiče, kterým město pořídilo nové 
zásahové vybavení s příslušenstvím. •

Jednání KMČ č. 8 v roce 2022 

Svolinského 65 (kulturní dům). 
Vždy v 19 nebo 20 hodin.

• 7. září ve 20 hod.
• 5. října v 19 hod.
• 2. listopadu v 19 hod.
• 1. prosince v 19 hod.

KMČ Č. 8 LOŠOV
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Více možností 
aktivního vyžití 
pro děti i dospělé

Stejně jako mnohé další olo-
moucké městské části i Nedvězí, 
které se nachází na jihozápa-

dě Olomouce, bylo až do roku 1975 
samostatnou obcí. A přestože první 
písemná zmínka o jeho existenci po-
chází už z roku 1234, samosprávnou 
obcí se stalo až o více než 600 let 
později, v roce 1850.

Jedním z nejvýraznějších způsobů, jak 
může komise městské části přispět k roz-
voji svěřeného území, je projekt estetizace 
veřejných prostranství. Díky němu může 
realizovat drobnější akce, které jsou podle 
občanů městské části nejvíce potřeba. 
A v Nedvězí se rozhodli, že v průběhu 
několika let opraví a rozšíří zdejší dětské 
hřiště i nedaleké sportoviště, které po 
revitalizaci budou sloužit dětem i dospělým.

Velkou proměnou prošel areál měst-
ské budovy v Jilemnického ulici, kde sídlí 
nejen pobočka městské knihovny, ale 
i detašované pracoviště olomouckého 
magistrátu či klub pro seniory. V roce 
2021, právě v rámci estetizace, proběhla 
rekonstrukce povrchu hrací plochy hřiště. 
A kromě herních prvků zde nechybí ani 

workoutová část, kde si na své přijdou 
zejména starší návštěvníci.

Dalším místem, které v Nedvězí po-
stupně zvelebují, je areál fotbalového hřiště 
s bývalým kulturním domem. Kromě nového 
dětského koutku, bezbariérového vstupu, 
dlažby nebo terénních úprav se díky projektu 
estetizace podařilo zbudovat také pergolu 
a zrekonstruovat hřiště na plážový volejbal.

Prostranství u místní kaple pak nově 
zdobí dřevěná socha medvěda, který je 
symbolem městské části. Město Olomouc 
navíc finančně podpořilo také rozsáhlou 
rekonstrukci bývalého kulturního domu, který 
patří místnímu fotbalovému klubu a je právě 
rozšiřován o tělocvičnu se zázemím. Hotovo 
by mělo být v říjnu.

Důležitou součástí Nedvězí jsou také 
historické památky nacházející se na jeho 
území. Mezi ty patří například kaple Nej-
světější Trojice nebo památkově chráněný 
smírčí kříž. Obě tyto pamětihodnosti jsou ve 
vlastnictví města, které zajišťuje také jejich 
údržbu. V roce 2020 došlo jak ke statickému 
zajištění kaple a zrestaurování vstupního 
portálu a oken včetně mříží, tak i k opravě 
nenápadného smírčího kříže.

Modernizace městské infrastruktury
Nezapomíná se však ani na dopravní infra-
strukturu. V tomto ohledu byla nejdůležitěj-
ší investicí výstavba cyklostezky z Nedvězí 
do Bystročic z roku 2019, která je součástí 
nadregionální Jantarové stezky. Nový úsek 
měří více než 1,8 kilometru a kromě města 
Olomouce se na jeho realizaci podílela 
také obec Bystročice a část nákladů po-
kryly dotace.

Letos v srpnu bude navíc dokončen 
také přechod pro chodce v Jilemnického 
ulici, po jehož realizaci volali místní obyva-
telé už dlouho. Rekonstrukce přechodu ne-
daleko křížení s ulicemi Prašná a Neklano-
va, včetně jeho okolí, stála přes 2,5 milionu 
korun, z čehož část byla financována 
z dotací. Podobně velkým projektem byla 
komplexní oprava trubní propusti přes 
potok Romza v Prašné ulici z roku 2020, 
která vyšla na 2,6 milionu.

Pěší se navíc dočkali i nového chod-
níku v Jilemnického ulici, který vede od 
křižovatky s ulicí Prašná až ke vstupu do 
sportovního areálu. Součástí této inves-
tiční akce byla také oprava části vozovky, 
kterou financovala Správa silnic Olomouc-
kého kraje. 

A na opačném konci městské části, 
konkrétně před budovou na Jilemnické-
ho 4, byly v rámci estetizace veřejných 
prostranství opraveny zpevněné plochy 
navazující na nově rekonstruované centrum 
městské části Nedvězí, což vyšlo na dal-
ších 800 tisíc korun. •

Jednání KMČ č. 9 v roce 2022 

Jilemnického 29 (bývalá budova 
školy, kancelář v přízemí). Vždy 
v 18 hodin.

• 5. září
• 3. října
• 7. listopadu
• 5. prosince

KMČ Č. 9 NEDVĚZÍ
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Dokončení  
Moravské cyklotrasy 
na území města 

Městskou část Nemilany pojí 
s Olomoucí dlouhá historie. 
První písemná zmínka pochází 

z roku 1141 a od nepaměti šlo o ves-
nici ve vlastnictví Olomouce. Roku 
1850 se však Nemilany osamostatnily. 
Následujících sto let zůstaly nezávislé 
a k Olomouci se připojily až v roce 
1975. Nemuselo to však být na dlou-
ho. V roce 1995 se totiž Nemilanští 
pokusili odtrhnout, což jim ale kvůli 
nízké účasti v referendu nevyšlo. 

Jednou z nejdůležitějších investic, které 
v Nemilanech v uplynulých letech proběhly, 
je zcela jistě loňská výstavba posledního 
úseku Moravské cyklotrasy na území města 
Olomouce. Ten začíná pod dálničním mos-
tem, kde navazuje na zpevněnou účelovou 
komunikaci vedoucí od ulice Kožušanská 
a pokračuje dále směrem na nedalekou 
obec Kožušany. Stezka pro pěší a cyk-
listy s asfaltobetonovým povrchem měří 
440 metrů a vede v místech vyšlapané 
pěšiny podél záchytného příkopu a křo-
vinatého porostu. Náklady na vybudování 
tohoto úseku Moravské cyklotrasy byly přes 
2,6 milionu korun, z čehož většinu pokryly 
dotace ze Státního fondu dopravní infra-
struktury a z rozpočtu Olomouckého kraje. 

Estetizace veřejných prostranství 
Další důležitou součástí Nemilan je zdejší 
zeleň, na jejíž údržbu a rozvoj dohlíží také 
komise městské části. Například v roce 
2019 došlo k rozsáhlé přesadbě růží 
a výsadbě nových keřů tavolníku japon-

ského za 200 tisíc korun, což komise 
uhradila z rozpočtu určeného na estetizaci 
veřejných prostranství. V Kožušanské ulici 
bylo vyjmuto 460 keřů růží, které byly 
přesazeny do předpřipravených záhonů 
kolem obchodu v Povelské. A na jejich 
původní místo byl následně vysazen stejný 
počet tavolníků. 

V posledních čtyřech letech byly díky 
projektu estetizace opraveny také hodiny na 
budově základní školy v Raisově ulici nebo 
třeba okna a dveře kaple sv. Jana a Pavla. 

A proměnou prošly i některé komunikace 
na území Nemilan. V části ulice Česká čtvrť 
byly předlážděny chodníky, v ulici Za Zahra-
dami proběhla úprava povrchu propojovací 
komunikace a v rámci rekonstrukce ulice 
Raisova došlo k vydláždění přilehlého kon-
tejnerového stání bez ohrady. To vše vyšlo 
na více než 600 tisíc korun. 

Nemilanský trojúhelník v novém 
V Nemilanech však nezapomínají ani na 
úpravy veřejných prostranství v centru 

obce. V budoucnu by se tak měl promě-
nit také tzv. Nemilanský trojúhelník mezi 
ulicemi Lidická a Povelská, jehož součástí 
je kromě obchodu a autobusové zastávky 
také detašované pracoviště magistrátu. 

V roce 2020 rozhodla nemilanská komise 
městské části o zpracování projektu revita-
lizace tohoto prostoru, jehož návrh byl ještě 
v září téhož roku projednán s veřejností. 
Novou podobu návsi zpracovaly Barbora 
Kudelová a Kristýna Sirová z architektonic-
kého uskupení HRA a finální verze studie 
byla dokončena o rok později. Ta počítá 
se zachováním téměř všech současných 
chodníků i vzrostlé zeleně, umístěním nové-
ho mobiliáře, výsadbou květinových záhonů 
nebo doplněním mlatových povrchů. 
A úprav se dočká také autobusová zastáv-
ka nebo stávající vodní prvek v podobě 
veřejné studny. Všechny zásahy navíc bude 
možné realizovat po etapách v rámci něko-
lika let, takže komise bude moci financovat 
celou proměnu z vlastních zdrojů. •

Jednání KMČ č. 10 v roce 2022 

Lidická 31 (detašované pracoviš-
tě MMOl). Vždy v 18 hodin.

• 5. září
• 3. října
• 7. listopadu
• 5. prosince

KMČ Č. 10 NEMILANY
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Nejen sídliště  
se spoustou zeleně 

Na rozdíl od jiných olomouc-
kých částí Tabulový Vrch příliš 
nevyniká svou historií. Velkou 

část této čtvrti tvoří panelová sídliště 
z druhé poloviny minulého století, 
která doplňuje spousta zeleně mezi 
domy nebo třeba desítky dětských 
hřišť a sportovišť. A najdete zde také 
jeden z nejkrásnějších sídlištních par-
ků ve městě – park Malého prince. 

Tuto zelenou oázu uprostřed panelové 
zástavby, kde mnoho místních se svými 
dětmi tráví volný čas, by zdejší komise 
městské části chtěla vylepšovat i nadále. 
„Vznikl projekt, který obsahuje minivodopád, 
říčku pro zavlažování i novou relaxační zónu. 
Jsem přesvědčený o tom, že by se takovéto 
úpravy návštěvníkům parku Malého prince 
určitě líbily,“ vysvětluje předseda KMČ Ta-
bulový Vrch Josef Kaštil a doufá, že se to ve 
spolupráci s magistrátem podaří uskutečnit. 

Některé změny se však realizují už nyní. 
V minulém roce například prošlo promě-
nou jedno z hřišť v parku Malého prince, 
které teď slouží zejména starším sportov-
cům. Místo „draka“ se zde objevila nová 
workoutová sestava společně s dalšími 
cvičebními prvky. Modernizují se však i dal-
ší hřiště. V letošním roce prošlo proměnou 
dětské hřiště Karafiátova, kde přibyl nový 

hrací prvek ve tvaru velkého traktoru, na 
hřišti Růžová byly loni namalovány ba-
revné chodníkové hry a v roce 2019 bylo 
opraveno také dětské hřiště a sportoviště 
V Hlinkách. 

Hezčí sídliště i nová zeleň 
Místní komise městské části věnuje velkou 
pozornost zejména veřejnému prostoru. 
Po více než dvaceti letech se například 
podařilo zlikvidovat dvě bývalé protipožární 
nádrže, na jejichž místě dnes roste zeleň, 
a chystá se odstranění další. V plánu je 
také úprava prostoru kolem autobusové 
zastávky Foerstrova pošta. Prozatím zde 
byly odstraněny staré nevzhledné stánky 
a v nejbližších letech by toto místo mělo 
projít celkovou kultivací. Mimo jiné by zde 
měla vzniknout i zastřešená minitržnice. 

Komisi se daří postupně odstraňovat 
i staré nevyužívané sušáky a klepače. Něko-
lik desítek jich už zlikvidovala a na další se 
chystá. A podobný osud potkal také nevy-
užívané betonové kóje na odpadkové koše 
v ulicích Jílová, Stiborova a Hněvotínská. 

A nezapomíná se ani na společenský 
a komunitní život. Komise každoročně po-
řádá například společné úklidy nebo Den 
Tabulového Vrchu v parku Malého prince, 
který si tradičně užívají děti i dospělí. 

Opravy chodníků a komunikací 
Jako v každé jiné části Olomouce, i na Ta-
bulovém Vrchu je důležitý dobrý stav chod-
níků a komunikací. „Společně s parkováním 
a zelení jsou chodníky velmi aktuální téma 
prakticky v kterékoli době. Proto jejich stav 
průběžně mapujeme a sbíráme podněty od 
občanů. Ve spolupráci s odborem dopravy 
a technickými službami se nám podařilo 
zrekonstruovat už několik kilometrů chod-
níků,“ potvrzuje předseda komise Kaštil 
s tím, že se postupně předlažďuje například 
chodník ve Stiborově ulici. 

Do rozvoje a úprav na Tabulovém Vrchu 
investuje také město Olomouc. Mezi nejvý-
raznější akce patří například letošní třímilio-

nová rekonstrukce přechodu v Hněvotínské 
ulici, modernizace části třídy Svornosti 
nebo proměna autobusových zastávek 
Kmochova, které jsou nově bezbariérové. 
A na žádost komise zde přibyl také nový 
automat na jízdenky. Úpravy třídy Svornosti 
za 5,4 milionu korun pak skončí na začátku 
října, kdy zde vznikne „zóna 30“, bezpeč-
nější přechody pro chodce, kontejnerová 
stání i nové parkovací zálivy podél silnice. •

Jednání KMČ č. 11 v roce 2022 

Karafiátova 6 (zasedací místnost, 
přízemí). Vždy v 17 hodin.

• 15. září
• 13. října
• 10. listopadu
• 8. prosince

KMČ Č. 11 TABULOVÝ VRCH
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Investice do oprav 
chodníků a silnic

První písemná zmínka o Neředí-
ně, který leží na západě města, 
pochází z roku 1234, kdy  se 

zde nacházel větší hospodářský dvůr, 
který byl zapsán v majetku olomoucké 
kapituly. Součástí Olomouce se stal 
až v roce 1919, kdy k ní bylo připojeno 
hned několik okolních obcí, z nichž 
Neředín byl jednou z těch největších. 

Stejně jako centrum Olomouce, zná 
prakticky každý Olomoučan i tuto měst-
skou část. A to zejména díky ústřednímu 
hřbitovu, který v posledním desetiletí prošel 
výraznou revitalizací. Také přítomnost 
fakulty tělesné kultury, aplikačního centra 
BALUO a vysokoškolských kolejí přivádí do 
Neředína návštěvníky z celého města i jeho 
okolí. Proto je nezbytné dbát zejména 
o udržování stávající infrastruktury. 

Rekonstrukce chodníků a komunikací 
„V tomto volebním období jsme se zamě-
řili zejména na opravy komunikací a tímto 
směrem putují téměř všechny finanční 
prostředky, které máme k dispozici,“ 
potvrzuje předsedkyně neředínské komise 
městské části Kateřina Vařeková. Velký 
důraz proto komise městské části Neředín 
klade hlavně na opravy chodníků. Investi-
ce většího rozsahu jsou pak financovány 
z rozpočtu města. 

Nové nebo opravené chodníky se tak 
v posledních čtyřech letech v Neředíně 
objevily hned na čtrnácti místech. Mimo jiné 
bylo částečně předlážděno Tererovo náměstí 
nebo třeba ulice Politických vězňů, Norská či 
U Kovárny. A bezbariérových úprav se zase 
dočkal chodník v Helsinské ulici. 

Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí, 
která se v této městské části v poslední době 
odehrála, byla rozsáhlá rekonstrukce křižo-
vatky třídy Míru s Neředínskou ulicí a slepou 
komunikací vedoucí k historické bráně hřbi-

tova. Úprava křižovatky spočívala v umístění 
nových semaforů, úpravě veřejného osvětlení, 
přeložce optických kabelů, trakčních sloupů 
a vodovodu. Bezpečnější a přehlednější 
provoz na křižovatce kromě nových semaforů 
zajišťují také odbočovací pruhy na třídě Míru 

a v Neředínské. Došlo i k úpravě nástupního 
ostrůvku na tramvajové zastávce směrem do 
centra, který je nyní kratší. Přetrasovány byly 
také okolní chodníky a cyklostezky. 

Společenské akce v režii místních 
Komunitní život v Neředíně se odehrává 
zejména na Tererově náměstí, kde v jedné 
budově sídlí pobočka městské knihovny 
a klub pro seniory, v jehož prostorách se 
konají i jednání KMČ. Významnou kulturní 
a společenskou akcí jsou od roku 2002 
masopustní průvody, které si organizují 
sami místní za podpory právě neředínské 
komise. Obecně však v této čtvrti platí, že 
prioritně se místní komise snaží investovat 
do oprav komunikací. 

„Sousedské slavnosti a jiné kulturní či 
sportovní akce jsou akce na jedno odpo-
ledne a zúčastní se jich jen pár obyvatel. 
Opravené chodníky slouží všem po dlouhou 
dobu,“ vysvětluje předsedkyně Vařeková. 
Do Neředína přichází velké množství lidí, 
jejichž cílem je univerzita, nákupní centrum, 
ústřední hřbitov a rozvíjející se nová bytová 
čtvrť. Investice do údržby vozovek a chodní-
ků proto budou potřebné i v dalších letech. 

A nezapomíná se ani na děti. Ty se už 
letos mohou těšit na nové dětské hřiště 
v ulici U Kovárny. Stávající herní prvky včet-
ně základů budou odstraněny a nahradí je 
nová herní sestava ve tvaru letadla, ke kte-
ré bude přistavěna také věž se skluzavkou 
a lezeckou stěnou. Rekonstrukce hřiště 
za více než 1,6 milionu korun by měla být 
dokončena v září. •

Jednání KMČ č. 12 v roce 2022 

Tererovo nám. 2 (přízemí bytového 
domu). Vždy v 17 hodin.

• 7. září
• 5. října
• 2. listopadu
• 7. prosince

KMČ Č. 12 NEŘEDÍN
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Zvelebování 
veřejných prostranství

Nová Ulice ve své historii prošla 
mnoha různými etapami. V mi-
nulosti byla městysem, později 

dokonce městem a od roku 1919 je 
jednou ze sedmadvaceti olomouckých 
městských částí. První zmínky o Nové 
Ulici pak pocházejí už ze 14. století, 
kdy kolem roku 1314 Jan Lucembur-
ský daroval Olomouci pozemky okolo 
města, včetně těch na jeho západní 
straně, kde se tato čtvrť nachází. 

Dnes v sobě Nová Ulice zahrnuje jak 
starou, tak novou výstavbu – rodinné 
i panelové domy. V rámci Olomouce má 
tato městská část největší plochu chod-
níků a komunikací, proto není divu, že do 
jejich údržby a rekonstrukcí putují nemalé 
investice nejen z rozpočtu samotné ko-
mise městské části, ale v případě velkých 
investic také z městského rozpočtu. 
Například letos na jaře upravilo město 
Olomouc za téměř 12 milionů Okružní 
ulici včetně přilehlého, původně panelo-
vého chodníku. A za další 3 miliony korun 
prošel přeměnou také přechod pro pěší 
v Hněvotínské ulici, který už nevyhovoval 
platným normám.

Maximální využití projektu estetizace
„Pro místní jsou však důležité i drobnější 
investice jako třeba opravy chodníků. Ty se 
nám podařilo v posledních letech udělat 
v Hraniční nebo Vojanově ulici, nové chod-
níky pak vznikly i v ulici Za Vodojemem nebo 
z parkoviště Čajkovského k domům v Hra-
niční. Stejně tak je pro bezpečnost místních 
důležitý také dobrý stav veřejného osvětlení, 
proto se před dvěma lety investovalo do 
nutné rekonstrukce několika lamp v Hraniční 
ulici,“ vysvětluje předsedkyně komise měst-
ské části Nová Ulice Zdena Tomková.

V loňském roce se opravy dočkalo také hod-
ně využívané betonové schodiště u konečné 
zastávky tramvají v Hraniční ulici. Společně 
s opravou opěrné zdi schodiště to byly sta-
vební práce za téměř 400 tisíc korun.

Ze starších akcí, které také pomohly 
zpříjemnit život obyvatelům Nové Ulice, mů-
žeme zmínit například instalaci čtyř nových 
odpadkových košů na psí exkrementy. Dva 
z nich byly umístěny nově, a to u základní 
umělecké školy v Pionýrské ulici a v Čajkov-
ského. Zbylé dva nahradily původní koše 
v ulicích I. P. Pavlova a Hraniční. O výměnu 
či umístění nových košů žádali skrze komisi 
městské části sami obyvatelé Nové Ulice. 
Nevýznamné se možná může zdát přelaj-
nování pěti asfaltových sídlištních hřišť, ke 
kterému došlo před třemi lety, ale i toto 
jsou drobné zásahy, které místním, v tomto 
případě hlavně dětem, udělají radost.

Péče o drobné památky
Na Nové Ulici najdeme také různé památky, 
o které je třeba pečovat. V uplynulých 
letech byly za celkem více než 900 tisíc 
korun zrestaurovány například sochy Panny 
Marie Immaculaty v Brněnské ulici a Vlna 
a pták v Čajkovského nebo kamenný kříž 
se sousoším sv. Máří Magdalény s ukři-
žovaným Kristem nacházející se v areálu 

hřbitova na Nové Ulici, který je jedním 
z nejstarších v Olomouci.

Novoulická komise městské části 
podporuje také komunitní život v této loka-
litě, který je bohatý i díky aktivitám místní 
pobočky městské knihovny, klubu seniorů, 
základní umělecké školy nebo několika 
škol a školek. 

KMČ ve spolupráci s místními obyva-
teli pořádá například Slavnosti Černého 
orla, které připomínají setkání dvou císařů 
– ruského cara Alexandra a rakouského 
císaře Františka I. „Byli bychom rádi, kdyby 
se tyto slavnosti staly pravidelností, ale 
zatím se konaly pouze třikrát,“ dodává 
předsedkyně komise městské části Nová 
Ulice Zdena Tomková.  •

Jednání KMČ č. 13 v roce 2022

I. P. Pavlova 69 (klub pro seniory, 
Jalta – levá část v přízemí). Vždy 
v 17.30 hodin.

• 13. září
• 11. října
• 8. listopadu
• 13. prosince

KMČ Č. 13 NOVÁ ULICE
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Máme na to čísla

Kultura

• Za kulturou můžete vyrazit 365 dní v roce
• Každoročně se podílíme na realizaci 2 tisíc 

kulturních akcí
• Na kulturu jsme dali 927 milionů Kč

Sociální oblast

• V olomouckých klubech pro seniory se setkává již 
1,3 tisíce členů

• Uspořádali jsme 153 akcí pro rodiny a seniory
• Na aktivity a služby v sociální oblasti jsme vynaložili 

76,5 milionu Kč

Doprava

• Opravili jsme 28,3 km chodníků a silnic
• Postavili jsme 10,9 km nových cyklotras
• Do rozvoje městské hromadné dopravy jsme 

investovali 772 milionů Kč

Zeleň

• Zasadili jsme 636 stromů a 7 tisíc keřů
• Vysadili jsme 230 tisíc květin a dalších 666 m2 

letničkových záhonů
• V městských lesích jsme vysadili 4 miliony stromů

Školství

• Zmodernizovali jsme 8 škol a školek a 11 jídelen
• Podpořili jsme 947 školských projektů zaměřených 

na děti a mládež
• V rámci „pastelkovného“ jsme mezi prvňáky rozdě-

lili 960 tisíc Kč

V Olomouci se pořád něco děje. Pořádáme kulturní 
akce, obnovujeme městskou infrastrukturu, 

vysazujeme zeleň, zvyšujeme bezpečnost, zapojujeme 
veřejnost do rozhodování o budoucnosti Olomouce, 
snižujeme zadlužení našeho města a podporujeme 

také sport, nejrůznější sociální skupiny obyvatel 
i vzdělávání dětí a učitelů. Toto jsou jen některé ze 

zajímavých informací za poslední čtyři roky:

Léto 2022
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Sport

• Zmodernizovali jsme 21 hřišť a sportovišť
• Podporujeme přes 45 sportovních klubů 

a organizací věnujících se mládeži
• Na sport jsme dali 554 milionů Kč

Bezpečnost

• Městské policii jsme pořídili 108 nových kamer
• Na boj s covidem jsme dali 40 milionů Kč
• Dobrovolným hasičům, městské policii a složkám 

IZS jsme dali 45 milionů Kč
• Vyměnili jsme 1 832 hlásičů městského varovné-

ho a informačního systému

Participace

• V rámci estetizace veřejných prostranství jsme 
zrealizovali 270 projektů

• Mezi komise městských částí jsme rozdělili 
71,5 milionu Kč

• Uspořádali jsme 35 veřejných projednání
• Vyřešili jsme přes 7 tisíc nahlášených závad

Finance

• Investovali jsme 2 miliardy Kč do rozvoje města
• Na dotacích jsme získali 1,2 miliardy Kč
• Snížili jsme zadlužení města o 108 milionů Kč

Prvenství magistrátu 
v rámci ČR

• On-line jednání městského zastupitelstva
• Etický kodex zaměstnance
• On-line přestupkové řízení
• Otevření školních hřišť veřejnosti

Od roku 2019 byl v našem 
městě zaveden projekt 
estetizace veřejných 
prostranství, kdy jsme ve 
spolupráci s komisemi 
městských částí zrealizovali na 
300 projektů. A více než 50 jich 
bude dokončeno v tomto roce.

Považuji to za jeden z nejúspěš-
nějších projektů tohoto volebního 
období, kdy občané sami určují, co 
chtějí ve své městské části zlepšit. 
Opravují se chodníky, silnice a hřiště, 
doplňují se herní a workoutové prvky, 
lavičky, koše, nástěnky, osvětlení či 
dopravní značení. Nezapomnělo se ani 
na výsadbu nové zeleně a květinových 
záhonů, likvidují se nálety a odstra-
ňují černé skládky. Opravena byla 
kontejnerová stání, mizí polorozpadlé 
zídky u těchto stání i nepoužívané kle-
pače, které hyzdí naše sídliště a jsou 
prostorem právě pro nepořádek. 
Zrekonstruovalo se i schodiště na 
konečné zastávce tramvají a buduje 
se také nové parkoviště v Topolanech. 
Nezapomnělo se ani na malé památ-
ky – opravují se kaple, instalují nové 
sochy. Upravují se vnitrobloky a zkrát-
ka nepřijdou ani autobusové zastávky 
nebo další veřejná prostranství.

Některé komise místních částí si 
pořídily vybavení pro pořádání spo-
lečenských akcí, aby si je nemusely 
opakovaně půjčovat. A v rámci zvýšení 
bezpečnosti provozu na komunikacích 
se nakoupily nové rychlostní radary. 
Nesmíme zapomenout ani na zpraco-
vání studií na úpravy veřejných pro-
stranství, na které byla taktéž použita 
velká část financí.

To ale nejsou jediné prostředky, 
které se investují do jednotlivých měst-
ských částí. Za toto volební období se 
proinvestovalo (kromě větších investic) 
v jednotlivých městských částech více 
než 754 milionů, z nichž estetizace 
činila 24,35 milionu korun. •

Zkrášlujeme 
Olomouc

Eva Kolářová,
náměstkyně primátora
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Masarykova třída 
v novém 

Historie Nových Hodolan je 
úzce spojena nejen s Olomou-
cí, ale především se Starými 

Hodolany, které dnes společně s Bě-
lidly tvoří samostatnou městskou 
čtvrť. První písemná zmínka o Ho-
dolanech pochází z roku 1228 s tím, 
že až do vzniku obecní samosprávy 
v roce 1850 byly církevním majetkem. 
V roce 1913 byly sice povýšeny na 
město, ale už o šest let později se 
staly součástí Olomouce. 

Vzhledem k tomu, že jsou Nové Hodo-
lany protkány hustou sítí komunikací, hodně 
se zde investuje do oprav a rozvoje dopravní 
infrastruktury. Přestože ty největší projekty 
souvisely s výstavbou protipovodňových 
opatření na řece Moravě, kdy bylo mimo jiné 
opraveno také několik mostů, pracovalo se 
i v jiných lokalitách. 

Například v roce 2019 byl opraven 
chodník v Praskově ulici a o rok později se 
dočkala opravy také komunikace v Char-
kovské ulici nebo chodníky na Gorazdově 
náměstí a v Pasteurově. V roce 2021 byly 
předlážděny další úseky chodníků, tentokrát 
na Masarykově třídě nebo v ulicích Zeyero-
va a Vejdovského. 

Od minulého roku lemuje zbrusu nový 
chodník také komunikaci na Černé cestě, 
kde do té doby zcela chyběl. Chodník 
o šířce v průměru dva metry a délce téměř 
300 metrů začíná poblíž francouzské sekce 
Slovanského gymnázia u křižovatky s ulicí 
Pasteurova a chodce pohodlně dovede 
až k bytovým domům na sídlišti na Černé 
cestě. Kvůli požadavkům památkářů je 
navíc z velké části tvořen z drobné žulové 
mozaiky. Větší komfort a bezpečí chodcům 
zajistila také dvě nově vytvořená bezbarié-
rová místa pro přecházení. Celkové náklady 
na stavbu činily 2,8 milionu korun. A letos 
se dláždilo v části Nezvalovy ulice. 

Nová zeleň na Masaryčce 
„Jsem rád, že se nám v rámci projektu 
estetizace podařilo vybudovat například 
živý plot okolo dětského hřiště na Blanické 
nebo odstranit stará pískoviště a betonové 
obrubníky na Nezvalově,“ začíná předseda 
komise městské části Nové Hodolany Sva-
topluk Binder. „Pro všechny občany jsme 
pořídili osvětlení vánočního stromu u základ-
ní školy Zeyerova, nainstalovali houpačky na 
dětském hřišti na třídě Kosmonautů nebo 
skluzavku na dětském hřišti Orlák a sázíme 

stromy v parčíku U Jilmu. Letos navíc umístí-
me dvě průlezky na hřiště na třídě Kosmo-
nautů a v Blanické ulici, a také minikolotoč 
na Orlák. Na dětském hřišti Neumannova 
jsme obnovili zašlé značení pro míčové hry,“ 
dodává předseda komise Binder s tím, že 
na hřišti byly ve spolupráci s městem nama-
lovány také barevné chodníkové hry. 

A došlo i k obnově zeleně na Masary-
kově třídě. A to nejen v rámci výstavby no-
vého mostu přes řeku Moravu, ale i v části 
u vlakového nádraží. Po prvotních potížích, 
kdy byly při výkopech nalezeny nevyuží-
vané inženýrské sítě, bylo mezi nádražím 
a Březinovou ulicí vysázeno třináct mladých 
akátů. Ty v další fázi doplní dalších devět 
stromů, které prodlouží stávající stromořadí 
až k Zeyerově ulici. Tento nový úsek bude 
doplněn o odpočinkové zálivy s atraktivními 
vícekmennými stromy, půdopokryvnými 
keři, trvalkami a travinami, které budou za-
sazeny v místech, kde z důvodů infrastruk-
tury nebude možné umístit vzrostlé stromy. 

Podpora komunitního života 
Komise městské části v Nových Hodola-
nech podporuje také komunitní život svých 
obyvatel. „Každoročně dáváme vánoční 
dárky základním a mateřským školám v naší 
městské části a přispíváme na akci Oživme 
Masaryčku. Pravidelně se účastníme také 
akce Ukliďme Česko a finančně podpo-
rujeme sousedskou snahu o estetizaci 
vnitrobloku Zeyerova,“ uzavírá předseda 
komise Binder. •

Jednání KMČ č. 14 v roce 2022 

Jungmannova 25  
(budova bývalých jeslí, I. patro).  
Vždy v 17 hodin.

• 7. září
• 5. října
• 2. listopadu
• 7. prosince

KMČ Č. 14 NOVÉ HODOLANY
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Lepší dostupnost díky 
nové tramvajové trati

Nejviditelnější investiční akcí 
v městské části Nové Sady je 
určitě stavba tramvajové trati. 

Vůbec největší městská investice za 
469 milionů znamená téměř jeden  
a čtvrt kilometru tramvajových kolejí, 
další kilometry nových i upravených 
silnic a chodníků, nové zastávky 
MHD, parkovací místa, cyklostezku, 
ale i velké množství nově vysazené 
zeleně. Cestující se po nových ko-
lejích z Trnkovy přes Zikovu a Rož-
ňavskou až na zastávku U Kapličky 
svezou poprvé letos v říjnu.

Na Nových Sadech už dva roky slouží 
také skoro šedesát nových polopodzem-
ních kontejnerů. Ty mají o téměř sto kubíků 
větší kapacitu než původní klasické nádoby 

na tříděný a směsný odpad. Navíc nehyzdí 
veřejný prostor a některá stanoviště původ-
ních nadzemních kontejnerů se mohla 
proměnit na parkovací místa, kterých je na 
sídlišti nedostatek.

Investovalo se i do školní budovy. Tě-
locvična základní školy Rožňavská získala 
před časem novou střechu včetně zateple-
ní. A sport se na Nových Sadech podporu-
je i prostřednictvím obnovy dětských hřišť. 
Jedno se doplnilo o herní prvky a to další 
v Mišákově ulici je úplně nové, protože 
původní už bylo v havarijním stavu. Zároveň 
se ani v této městské části nezapomíná na 
zkrášlování veřejných prostranství. Rožňav-
skou ulici například zdobí nově zrestauro-
vaná kovová plastika Člověk a flora.

Netradiční chodníky i budoucí 
park Lásky a přátelství
Novosadská komise se těší i z hotové-
ho projektu nových i ne zcela běžných 
chodníků v okolí kaple Neposkvrněného 
početí Panny Marie. „Do projektu města se 
nám v rámci programu estetizace poda-
řilo zapracovat i betonové nášlapy, které 
nahradily vyšlapané stezky v trávě. Chceme 
v tomto trendu určitě pokračovat, protože 
šlapáky se skutečně osvědčily. Jejich po-
volování a realizace je mnohem jednodušší, 
protože nemusí splňovat normy pro klasic-
ké chodníky a jsou součástí okolní zeleně, 
takže opticky nenarušují původní vzhled,“ 
pochvaluje si novinku předseda komise 
Jaroslav Krátký, který se spolu s obyvateli 
této městské části těší i z nasvětlení již zmí-
něné kaple. Po dohodě s církví nechali na 
tuto drobnou památku instalovat světla, jež 
ji celou zimu v nočních hodinách osvětlova-
la. „Nasvícení památky tak vytvořilo novou 
dominantu a setkalo se s velmi pozitivní 

reakcí občanů,“ popisuje předseda komise. 
Ještě v letošním roce je pak u kapličky plá-
nována i výsadba stromů. Nový park Lásky 
a přátelství, o jehož realizaci se zasloužila 
nadace Malý Noe, ozdobí třicet stromů. 
Výsadba proběhne za účasti veřejnosti. 

A na Nových Sadech se rýsuje i budoucí 
projekt v podobě dalšího parku v místě 
bývalého Neoralova rybníka, kde realizace 
doteď vázla na majetkoprávních záležitos-
tech. „Spočívají v nutné směně části po-
zemků ve vlastnictví soukromníka, tak snad 
se to podaří vyřešit a celou akci budeme 
moci dotáhnout do konce,“ věří předseda 
komise Krátký.

A to, že to na Nových Sadech žije, 
bylo jasně vidět na Novosadských 
slavnostech, které navázaly na původní 
tradici. Malý festival pro občany ukázal, 
že umí přitáhnout zájem nejen místních, 
ale i všech Olomoučanů. Pestrý program 
slavností dokázal za jedno odpoledne 
přilákat několik tisíc lidí. •

Jednání KMČ č. 15 v roce 2022

Peškova 1 (dům s pečovatelskou 
službou). Vždy v 19 hodin.

• 6. září
• 3. října
• 7. listopadu
• 5. prosince

KMČ Č. 15 NOVÉ SADY
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Péče o spokojenost 
místních obyvatel 

S tejně jako jiné městské části 
býval i Nový Svět samostatnou 
obcí. A to až do roku 1919, kdy 

byl připojen k Olomouci. Minulost 
této čtvrti, která se rozprostírá v jižní 
části města, byla navíc plná změn. 
Měnil se její název, majitelé i lokalita. 
Dnes však můžeme za její historické 
centrum považovat Sudovu ulici, již 
tvoří široká ulicová náves. 

V několika etapách probíhala v po-
sledních letech na Novém Světě oprava 
prostoru někdejší historické návsi, kdy se 
v Sudově ulici podařilo postupně opravit 
všechny chodníky. „Je to dlouhá ulice, tak-
že předlažba chodníků probíhala z důvodu 
finanční náročnosti po částech,“ vysvět-
luje předsedkyně komise městské části 
Nový Svět Marcela Buiglová. Kromě toho 
má městská čtvrť nové chodníky i v části 
ulice Boční. 

Ke komfortu obyvatel slouží také nové 
veřejné osvětlení v ulici U Rybářských sta-
vů, jež bylo prodlouženo směrem k Rybář-
ské ulici. „O realizaci této akce se komise 
snažila dlouhodobě. Byla vypracována 
studie, která nastínila tři varianty možné-
ho řešení, a to včetně zklidnění dopravy. 
Vybrali jsme tu, která počítala se zklidněním 
dopravy a vybudováním jednostranného 
chodníku podél komunikace,“ objasňuje 
předsedkyně Buiglová. K větší bezpečnosti 
chodců tak přispěly nově instalované zpo-
malovací prahy, které regulují dopravu na 
komunikaci, jež spojuje Nový Svět a Nové 
Sady. Jako další investici se městu podařilo 
uskutečnit také opravu mostu přes Ha-
merský náhon na místní komunikaci Nový 
Svět – Nový Dvůr. 

Hezčí veřejná prostranství 
Sudovu ulici kromě nových chodníků zdobí 
i nově restaurovaný kamenný kříž. Jde 
o památku místního významu od neznámé-
ho autora z r. 1820. Kříž prošel komplexním 
restaurátorským zásahem včetně přesazení 
na nový, izolovaný základ. Ošetření a zpev-
nění pomocí injektáže se navíc dočkaly 
všechny kamenné prvky. Samotný kříž pak 
prodělal kompletní odborný zákrok přímo 
v atelieru restaurátora, kde byly vyměněny 
i všechny kovové prvky za části z nekoro-
dující oceli. 

Pěknějším prostorem je také pře-
budovaná zpevněná plocha na tříděný 
odpad před místním obchodem s potra-

vinami v Přichystalově ulici. Ta původní už 
nevyhovovala z kapacitních důvodů. „Pro 
sportovce se na multifunkčním hřišti v ulici 
Přichystalova podařilo osadit i cvičící prvek 
a pro maminky se u dětského hřiště v ulici 
Ručilova umístily nové lavičky,“ dodává 
předsedkyně komise Buiglová. 

Společenské vyžití 
Členové komise městské části Nový 
Svět se každoročně spolupodílí také na 

přípravách řady komunitních akcí, které 
v průběhu roku zpestřují život občanům 
této čtvrti. Ať už jde o děti či dospělé, sport 
nebo zábavu. Společně s místní pobočkou 
Sokola připravují zejména již tradiční akce. 
„Opětovně jsme navázali na dobrou spo-

lupráci s  Tělovýchovnou jednotou Sokol 
Olomouc – Nový Svět, s níž jsme spoluo-
rganizovali řadu sportovních a kulturních 
akcí v sokolovně nebo na hřišti. Akce byly 
hojně navštěvovány veřejností, což nás 
velice těší,“ popisuje předsedkyně komise 
Buiglová. Tradičně mezi ně patří třeba 
dětský karneval, promítání filmů, Den dětí 
nebo rozloučení s prázdninami. 

„Nezapomínáme ani na seniory jubi-
lanty, kterým ve spolupráci se sborem pro 
občanské záležitosti každoročně k jejich 
jubileu zasíláme gratulaci společně s dár-
kem ve formě peněžní poukázky,“ uzavírá 
předsedkyně Buiglová. •

Jednání KMČ č. 16 v roce 2022 

Přichystalova 70 (místnost 
klubu pro seniory, I. patro). Vždy 
v 18 hodin.

• 13. září
• 11. října
• 8. listopadu
• 13. prosince

KMČ Č. 16 NOVÝ SVĚT
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Čistší a zelenější  
srdce Olomouce

Zatímco jiné městské části 
důvěrně znají spíše jen tamější 
obyvatelé, Olomouc-střed, jejíž 

součástí je také centrum města, po-
važují za svou téměř všichni Olomou-
čané. Přítomnost mnoha památek 
i pohyb velkého množství lidí dělají 
z této městské části velmi specific-
kou čtvrť. Zároveň zde sídlí také řada 
veřejných institucí, jako jsou divadla, 
muzea nebo významné sportovní klu-
by. Péče o tuto městskou část je tedy 
v mnohém jiná než starost o jiné čtvrti. 

„Mezi naše priority patří zejména 
zintenzivnění úklidu v centru a zvýšená 
bezpečnost v problémových lokalitách. 
Finančně se podílíme na čištění chodníků, 
zejména v Riegrově a Pavelčákové ulici. 
Iniciovali jsme umístění kamer v problémo-
vých lokalitách, jako jsou například ulice 
Havlíčkova, Barvířská nebo Wurmova, 
nechali jsme také instalovat zemní osvět-
lení v Barvířské a Uhelné ulici, což taktéž 
přispívá ke zvýšení bezpečnosti a zmírnění 
nepořádku v těchto ulicích,“ popisuje před-
sedkyně komise městské části Olomouc-
-střed Magdaléna Vanečková. 

Více zeleně v centru města 
V rámci estetizace veřejného prostoru se 
komise této městské části zaměřuje přede-
vším na parky a výsadbu zeleně. Podařilo 
se například vyčistit a zrestaurovat vstupní 
brány do parků z Litovelské a Vídeňské 
ulice nebo odstranit graffiti a náletové 
dřeviny z městských hradeb v Bezručových 
sadech. Ve Smetanových sadech pak jistě 
rodiny s dětmi ocení nově nainstalované 
pítko na dětském hřišti. 

Zeleň je v Olomouci věčným a důleži-
tým tématem a ve všech městských čás-

tech jí postupně přibývá. V centru města 
jsou nově vysazené stromy na třídě Svobo-
dy nebo v Pöttingově ulici a keřový záhon 
se objevil také v Mlýnské ulici. „Ve výsadbě 
stromů budeme pokračovat i v letošním 
roce,“ ujišťuje předsedkyně komise Vaneč-
ková s tím, že tento rok se bude vysazovat 
nová zeleň zejména na třídě Svobody. 

Úprava nevzhledných zákoutí 
Stejně tak si místní komise vzala za své 
zkultivování prostoru po odstranění starých 
nevzhledných stánků u autobusové zastáv-
ky u Tržnice. Na jejich místo byly doplněny 
lavičky a přibyly také nové keře a další zeleň. 
A z vlastního rozpočtu KMČ financovala také 
předláždění částí chodníků na třídě 17. listo-
padu nebo v ulicích Husova a Švermova. 

Jak už bylo zmíněno výše, Olomouc-střed 
je v mnohém jiná než zbývající městské 
části. Je zde mnoho olomouckých pamá-
tek, patří sem prstenec historických parků 
a také tady najdeme pravděpodobně nejvy-
tíženější komunikace v celém městě. Nejen 
místních obyvatel, ale i všech Olomoučanů 
se tak dotýkají i velké investice do údržby 
a obnovy všech těchto důležitých součás-
tí každodenního života obyvatel města. 
Například náročná rekonstrukce tramvajové 
trati v ulici 8. května nebo třeba oprava 
tramvajových křižovatek a přilehlých komu-
nikací na třídě Svobody, odkud byly odstra-
něny také nevzhledné pouliční stánky. 
V této městské části se však rekonstruují 
také méně frekventovaná místa, jako je tře-
ba Hrnčířská ulice, která byla předlážděna 
v minulém roce. 

S životem v centru města se pojí také 
mnohem více možností kulturního vyžití, kvůli 
kterému ani není vždy potřeba chodit do 
kina či divadla. Nejrůznější trhy, koncerty, 
představení či festivaly na obou hlavních 
náměstích nebo třeba v městských parcích 
dělají ze čtvrti Olomouc-střed městskou část 
s nejbohatším kulturním životem ve městě. •

Jednání KMČ č. 17 v roce 2022 

Hynaisova 10 (zasedací místnost 
č. 0.02). Vždy v 16.30 hodin.

• 12. září
• 3. října
• 7. listopadu
• 5. prosince

KMČ Č. 17 OLOMOUC-STŘED
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Příjemné bydlení 
nedaleko historického 
centra 

Jádrem čtvrti Olomouc-západ 
je bývalá Úřední čtvrť, která na 
tomto místě vyrostla před více 

než sto lety. Ta své jméno získala díky 
tomu, že zde ještě před zrušením 
olomoucké pevnosti skoupil stavební 
pozemky Všeobecný rakouský spolek 
úředníků, který na tomto místě začal 
s výstavbou prvních domů. A ačkoliv je 
Olomouc-západ od roku 1919 sou-
částí města Olomouce, svůj historický 
půvab si zachovala dodnes. 

Důležitou součástí této čtvrti v těsném 
sousedství historického centra města je ze-
leň, na jejíž rozvoj a údržbu dohlíží také zdej-
ší komise městské části. „Jednou z největ-
ších akcí bylo dokončení projektu estetizace 
vnitrobloku mezi ulicemi Žilinská, Svornosti 
a Foersterova, kde během posledních let 
přibyly nové květinové záhony, pět dubů 
a šest laviček,“ vysvětluje předseda KMČ 
Olomouc-západ Milan Hebelka s tím, že zde 
provedli také rozsáhlé terénní a stavební 
úpravy. Většina těchto změn za celkem více 
než půl milionu korun byla hrazena z projek-
tu estetizace veřejných prostranství. 

O zeleň se však pečovalo i na jiných 
místech. V ulici Karolíny Světlé byla obno-
vena část stromořadí z hrušní, u pomníku 
v parčíku v Litovelské byl vysazen záhon 
růží a jedna paulovnie, ve Dvořákově přibylo 
stromořadí z javorů a v parčíku před budo-
vou ZŠ Mozartova byl u pomníku Tomáše 
Štítného vysazen živý plot a záhon bílých 
růží s levandulemi, který připomíná šachov-
nici. Záběr komise městské části je však 
mnohem širší. Svou pozornost věnovala 

také opravě chodníků například ve Dvořáko-
vě a Mozartově ulici, sousoší Dělnická rodi-
na v Litovelské ulici nebo doplnění laviček 
ve vnitrobloku u Wolkerovy ulice. 

Rekonstrukce silnic i chodníků 
Velkým tématem byly v uplynulých letech 
také bezbariérové úpravy chodníků. Za 
téměř tři miliony korun prošly proměnou ty 
v ulicích Wolkerova, Dvořákova, Polívkova 
či Petelinova. Ale nevýraznější investicí do 
dopravní infrastruktury byla bezpochyby 
oprava třídy Svornosti. A část těchto prací 
za zhruba 4,5 milionu korun probíhala také 
ve čtvrti Olomouc-západ. Konkrétně mezi 
ulicemi Litovelská a Dvořákova. Kromě 

270 metrů nové vozovky zde stavbaři 
upravili také přechod pro chodce v křižovat-
ce s ulicí Litovelská a vztyčili nové sloupy 
veřejného osvětlení. 

Zmodernizovaná hřiště 
Opravy se dočkala také hřiště. Konkrétně 
velké a malé víceúčelové hřiště v areálu 
základní školy Mozartova a dětské hřiště 

Polívkova. První jmenované prošlo v roce 
2019 rozsáhlou rekonstrukcí, během níž 
v areálu přibyly také nové herní prvky, hřiště 
na pétanque a cvrkání kuliček, chodníky, 
zeleň, oplocení či lavičky a koše. Po skon-
čení vyučování je navíc hřiště přístupné ve-
řejnosti. Celkové náklady na tuto proměnu 
byly 6,7 milionu korun, z čehož část pokryla 
dotace Nadace ČEZ. 

Naopak hřiště pro menší děti v Polív-
kově ulici je místním přístupné kdykoliv. 
V loňském roce zde navíc ke stávajícímu 
pískovišti přibyla nová skluzavková sestava, 
pružinové houpadlo, nízká houpačka a ko-
lotoč. To vše, včetně nových dopadových 
ploch z pryžových koberců, vyšlo na více 
než půl milionu korun. 

„A nesmíme zapomenout ani na ko-
munitní akce, které tady pořádáme. Třeba 

na konci srpna proběhne už třetí ročník 
Sousedské slavnosti, což je skvělá akce 
s obrovskou návštěvností, do které se za-
pojují také místní obyvatelé, spolky a firmy,“ 
dodává předseda komise Hebelka. •

Jednání KMČ č. 18 v roce 2022 

Hynaisova 10 (suterén, místnost 
č. 0.20). Vždy v 18 hodin.

• 12. září
• 3. října
• 7. listopadu
• 7. prosince

KMČ Č. 18 OLOMOUC-ZÁPAD
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Rozvoj a ochrana 
veřejně přístupných 
prostranství

Pavlovičky, až do roku 1919 
zvané Pavlovice, vznikly relativ-
ně nedávno, když v souvislosti 

s budováním olomoucké pevnosti 
v polovině 18. století musely být zbo-
řeny předměstské osady Ostrovy, Běli-
dla a další. Nicméně už v roce 1850 se 
staly samostatnou politickou obcí a po 
vzniku Československé republiky byly 
začleněny do Velké Olomouce.

Hlavními tématy budoucího rozvoje 
v městské části Pavlovičky jsou zejména 
nové chodníky a koncepční úprava zeleně, 
která výrazným způsobem ovlivňuje dojem 
z veřejného prostoru.

Opravy všeho druhu
V roce 2021 komise městské části rozhod-
la o předláždění části chodníku ve Chvál-
kovické ulici. Spolu s tím nechala zpracovat 
také projektovou dokumentaci na opravu 
chodníku v Čadově ulici, kde podél tiskárny 
nově povede chodník, cyklostezka a zelený 
pás s obnovenou alejí. V současné době 
se čeká na stavební povolení a zařazení do 
návrhu investičních akcí na rok 2023.

„V rámci projektu estetizace veřejných 
prostranství jsme zadali ke zpracování 
také studii na vybudování chodníku v ulici 
Gorkého od školy po ulici Lindnerovu, jenž 
povede pod současnými dost zničenými 
tújemi. Tato akce prospěje zejména dětem, 
které v tomto úseku musejí z a do školy 
chodit po silnici. A přivítal ji i ředitel školy,“ 

pokračuje ve výčtu plánovaných změn 
předsedkyně komise městské části Pavlo-
vičky Zita Chalupová.

V roce 2019 prošla náročným restau-
rováním také památkově chráněná barokní 
socha Panny Marie z roku 1712, která je 
v majetku města. Ta díky kompletní opravě 
za 760 tisíc korun opět získala svou 
obloukovou kovovou stříšku, jež ji chránila 
před nepříznivým počasím ještě okolo 
roku 1975.

Estetizace pomáhá
„Před několika lety se nám podařilo zachrá-
nit před prodejem k výstavbě bytového 
domu hřiště na konci Lindnerovy ulice. 
Využili jsme nástrojů estetizace k jeho 
rekultivaci a osazení fotbalovými brankami 
a lavičkami. Nyní zde každý rok pořádáme 
dvě akce. Na jaře Pavlovický Svátek matek 
a na podzim Pavlovické babí léto,“ říká 
předsedkyně komise Chalupová. „Obě 
akce jsou určeny primárně dětem. Bývá 

tam skákací hrad, obří skluzavka, šlapací 
káry, projížďky na koních a někdy i ukázky 
výcviku policejních psů nebo loutkové diva-
dlo. A na Svátek matek děti vyrábějí dárek 
pro maminku,“ dodává s tím, že na nich 
spolupracují s Apoštolskou církví, která 
pokaždé připravuje stanoviště se soutěže-
mi a hrami pro děti.

V rámci estetizace bylo na základě studie 
zeleně před základní a mateřskou školou 
Gorkého, v přilehlém parku a na zeleném 
prostranství v Čadově ulici vysazeno také 
mnoho zeleně. Nechyběly ani buky, lípy, 
katalpa, třešně, kaštany, břízy, růže nebo 
javory. „To vše přispělo k lepšímu a hezčí-
mu prostředí v Pavlovičkách. Nyní pracu-
jeme na realizaci další studie, která řeší 
zelený prostor na rohu ulic Chválkovická 
a Veverkova včetně stávajícího stanoviště 
tříděného odpadu. Doufáme, že výsledek 
bude opět stát za to,“ uzavírá předsedkyně 
komise Chalupová s tím, že díky projektu 
estetizace bylo odstraněno také kopřiviště 
a černá skládka v Lindnerově ulici. •

Jednání KMČ č. 19 v roce 2022

Pavlovická 43 (kancelář Sta-
ving, s. r. o.). Vždy v 17.30 hodin.

• 5. září
• 3. října
• 7. listopadu
• 5. prosince

KMČ Č. 19 PAVLOVIČKY
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Modernizace sídliště 
i jeho okolí 

Městská část Povel, která je 
součástí Olomouce od roku 
1919, má bohatou historii. Pů-

vodně zde existovaly hned dvě osady 
se stejným názvem – jedna česká 
a druhá německá. Během výstavby 
olomoucké pevnosti však byly obě 
zbořeny a nový Povel se přesunul 
dál od centra města. Konktrétně do 
míst, kde ho známe dnes. V 60. letech 
20. století pak prošla tato čtvrť ještě 
jednou výraznou proměnou, kdy bylo 
na jejím území vybudováno největší 
olomoucké sídliště. 

V současnosti se změny na Povelu ne-
sou zejména ve znamení rozvoje infrastruk-
tury a úprav veřejného prostoru. V rámci 
estetizace veřejných prostranství rozhodla 
zdejší komise městské části například 
o předláždění částí chodníků v ulicích 
kpt. Jaroše, Janského nebo Bulharská, do 
kterých investovala přes 640 tisíc korun. 
Spolu s tím nechala za dalších 300 tisíc 
opravit skoro třicítku laviček a provedla 
také terénní a stavební úpravy prostoru 
u ulice Janského, kde přistoupila k odstra-
nění starých komunikací a mobiliáře. 

Modernizace infrastruktury 
S těmito změnami úzce souvisí také rozvoj 
veřejné infrastruktury v režii města. A to 
jak té vodohospodářské, tak i dopravní. Za 
650 tisíc korun byly předlážděny chodní-
ky v Lužické ulici, k čemuž došlo zároveň 
s opravou přilehlé účelové komunikace. 
A v Českobratrské ulici byl v roce 2019 za 

15,5 milionu korun kompletně zrekonstruo-
ván vodovod včetně kanalizace. 

Další velkou investicí byla oprava části 
místní komunikace mezi Slavonínem a Pove-
lem. Propojka ulic Heyrovského a Arbesova 
v délce přes půl kilometru dostala v roce 
2020 nový povrch včetně piktogramů pro 
cyklisty. A protože vede k nové zástavbě 
rodinných domů a je stále frekventovanější, 
bylo nutné na tomto místě zajistit také větší 
bezpečnost provozu a zklidnit dopravu. Pro-
to zde byla nově zavedena zóna 30 a navíc 
zde přibyly i dvě zvýšené plochy, které plní 
funkci zpomalovacích prahů. Celkové nákla-
dy na opravu byly zhruba 8 milionů korun. 

Pro Povel je důležitá také výstavba nového 
úseku tramvajové trati. Ta skončí letos 
v říjnu a tramvaje díky ní nově dojedou až 
na hranici této městské části. Konkrétně 
svou cestu ukončí na zastávce U Kapličky 
ve Schweitzerově ulici. 

Na přelomu let 2021 a 2022 byla tato 
čtvrť navíc zapojena také do pilotního pro-
jektu Třídím gastro, kdy se na zdejším sídlišti 
na zkoušku objevilo čtyřicet nových nádob 
na sběr kuchyňského odpadu. Ten se ná-
sledně odvážel do Rapotína, kde se využíval 
při výrobě bioplynu, elektřiny a tepla. 

Proměna základní školy 
V městské části se však investuje i do 
vzdělávání budoucích generací. V roce 
2019 prošla rozsáhlou modernizací základ-
ní škola Heyrovského, kde byl přistavěn 
nový výtah a dvě plně vybavené moderní 
učebny. Jedna z nich nyní slouží k výuce 
informatiky a v té druhé byly zřízeny dílny. 
Úprava školy vyšla na přibližně 6 milionů 
korun, z čehož většinu pokryly dotace. 

V základní škole Heyrovského i v zá-
kladní a mateřské škole Nedvědova bylo 
navíc nainstalováno také nové zabezpečo-
vací zařízení, které by mělo zvýšit bezpeč-
nost žáků i zaměstnanců. A ve spolupráci 
s městskou policií byly na hřišti u ZŠ 
Heyrovského umístěny mobilní kamery. 

Šťastně to navíc dopadlo i pro mozaiku 
Studánka mládí, která byla při rekonstrukci 
odstraněna z budovy mateřské školy Ned-
vědova. Ta se minulý rok totiž přesunula do 
vestibulu nedaleké základní školy. •

Jednání KMČ č. 20 v roce 2022 

Janského 1 (přízemí ICM v Domě 
dětí a mládeže). Vždy v 18 hodin.

• 13. září
• 11. října
• 8. listopadu
• 13. prosince

KMČ Č. 20 POVEL
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Krásnější veřejný 
prostor s opravenou 
vodní nádrží

Jednou z nejodlehlejších olo-
mouckých městských částí je 
Radíkov. Tato dříve samostatná 

obec, kde se mimo jiné nachází také 
unikátní pevnostní objekt známý jako 
Radíkovský fort nebo vysílač zajišťují-
cí distribuci rozhlasového signálu, se 
k Olomouci připojila v roce 1974.

Jedním z největších rozvojových problé-
mů městské části Radíkov je podle předsedy 
zdejší komise Jana Zvěřiny chybějící prostor 
pro komunitní setkávání. Tím by se v bu-
doucnu měla stát budova hasičské zbrojnice 
v Náprstkově ulici, o jejíž rekonstrukci a pří-
stavbu usiluje KMČ Radíkov už řadu let.

„Současný objekt hasičské zbrojnice 
postavili místní svépomocí už v 50. letech 
minulého století. Sbor dobrovolných hasičů 
má dnes skoro padesát členů a prostory 
zbrojnice jsou jim těsné. V budově je klub 
seniorů, detašované pracoviště magistrátu 
a pobočka městské knihovny. Objekt je 
v celkově špatném stavu a chybí zde pro-
stor pro pořádání komunitních akcí,“ říká 
předseda komise Zvěřina s tím, že odhad 
nákladů případné rekonstrukce se pohybu-
je kolem částky 15 milionů korun.

V současné době je zpracována doku-
mentace pro rozšíření objektu a je vydáno 
platné územní rozhodnutí z roku 2019, 
ve kterém se počítá s přestavbou zbrojnice 
na víceúčelový objekt se společenskou 
místností, sociálním zázemím i prostorami 
pro hasičskou techniku.

„V městské části Radíkov chybí i dět-
ské hřiště, sportoviště nebo venkovní pro-
stor pro komunitní setkávání,“ vyjmenovává 
další nedostatky předseda komise Zvěřina 
a dodává, že se Radíkovští momentálně 
mohou scházet pouze na asfaltovém hřišti 
za prodejnou Hruška, které bylo taktéž 
zbudováno místními občany a chataři 
v rámci akce „Z“ na počátku 90. let. „Nej-
různější sportovní, kulturní a společenské 
akce je možné realizovat pouze na volném 
prostranství. Na zlepšení tohoto stavu 
čekají místní občané, i přes sliby města, 
několik desítek roků,“ vysvětluje.

Sbor dobrovolných hasičů Radíkov má 
od roku 2019 nové výjezdové vozidlo se 
speciální vestavbou, ve kterém mohou pře-
vážet motorovou stříkačku s příslušenstvím, 
plovoucí čerpadlo, dýchací a hasicí přístroje 
i všechno ostatní předepsané vybavení.

Občanům záleží na zlepšování 
veřejného prostoru
Letos byla v Radíkově opravena jedna ze 
zdejších pamětihodností. Zvonice v Náprst-
kově ulici dostala novou střechu i nátěr a re-
novace se dočkal také původní zvon a kovo-
vé mříže. A v roce 2019 byla za 3,1 milionu 
korun zrekonstruována také místní vodáren-
ská nádrž. Kromě sanace břehů zde byly 
zpevněny také přístupy k vodě, vybudována 
14 metrů dlouhá gabionová opěra a ná-

stupní zádlažbová plocha určená pro aktivity 
zdejší jednotky dobrovolných hasičů.

Díky projektu estetizace veřejných pro-
stranství se před třemi lety povedlo oplotit 
„horní“ hřiště v ulici U Skalky a opravit dře-
věné zábradlí nad propustkem u konečné 
autobusové zastávky v ulici Malinovského. 
V letošním roce byla dokončena výměna 
osmadvaceti nejstarších lamp veřejné-
ho osvětlení ve zbývajících radíkovských 
ulicích za nová LED svítidla.

„Kromě větších i menších investic již 
26 roků vydáváme Radíkovský informační 
zpravodaj a spolupracujeme na pořádání 
nejrůznějších komunitních akcí,“ pozna-
menává předseda komise Zvěřina. Mezi 
významné akce roku 2022 patřila například 
oslava 130 let od založení místního sboru 
dobrovolných hasičů, Radíkovské hody 
či maškarní karneval. A příznivci sportu 
uspořádali v blízkém okolí tradiční závod 
„Radíkovská patnáctka“ neboli Memoriál 
Ing. Ivana Cahela. •

Jednání KMČ č. 21 v roce 2022

Náprstkova 1 (budova hasičské 
zbrojnice, I. poschodí). 
Vždy v 19 hodin.

• 5. září
• 3. října
• 7. listopadu
• 5. prosince

KMČ Č. 21 RADÍKOV
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Parky pro všechny 
generace 

Řepčín je historická obec, která 
byla v roce 1919 začleněna 
do Olomouce, čímž se stala 

jednou z jejích městských částí. První 
zmínka o Řepčíně pochází z roku 
1141 a původně se o tuto malou ves 
dělilo hned několik majitelů včetně 
olomoucké kapituly a kláštera Hra-
disko. Roku 1850 se však Řepčín stal 
samosprávnou obcí. 

V olomoucké městské části Řepčín 
se v posledních letech investice soustře-
ďují zejména do veřejných prostranství ve 
Svatoplukově a Břetislavově ulici. Ve druhé 
jmenované byla od roku 2019 opravena 
část chodníků a postupnou revitalizací si 
prošel i zdejší park u Mlýnského potoka. 
V několika etapách zde byly vytvořeny nové 
cesty, doplněn mobiliář a vysazena zeleň. 
To vše vyšlo na více než 200 tisíc korun 
a velkou zásluhu na této proměně mají 
místní obyvatelé, kteří převážnou část prací 
provedli svépomocí. 

„Naprostou většinu akcí v Řepčíně děláme 
ve spolupráci se spolkem Naše Řepčínsko, 
který je jejich hlavním hybatelem. A stejně 
tak tomu bylo v případě parku v Břetislavo-

vě ulici, jehož realizaci jsme jakožto komise 
městské části podpořili z peněz určených 
na estetizaci veřejných prostranství,“ vy-
světluje její předseda Václav Kryl. 

Proměna školy a jejího okolí 
Mnoho se toho změnilo také v parku ve 
Svatoplukově ulici, který se dočkal staveb-
ních i terénních úprav. Mimo jiné zde byly 
vysazeny nové stromy, umístěny solitérní 
kameny, doplněny mlatové cesty a pro-
měnou si prošel i prostor kolem ohniště 
a ruční pumpy. Komise navíc ve spolupráci 
s majetkoprávním odborem olomouckého 
magistrátu nechala za více než 450 tisíc 
opravit i umělou jeskyni a město zde 
zmodernizovalo dětské hřiště. Během 
rekonstrukce z roku 2021, která vyšla na 
685 tisíc korun, byly odstraněny všechny 
nevyhovující herní prvky. Ty nahradila nová 
workoutová sestava, posilovací zařízení 
s lavicí na sedy lehy, závěsný kolotoč 
a houpačka ptačí hnízdo. 

Proměnou prošla i přilehlá základní 
škola. Konkrétně její výdejna stravy a jídel-
na, které byly v roce 2020 kompletně zre-
konstruovány. Kromě opravy rampy, změny 
vnitřních dispozic, sanace vlhkého zdiva 
a úprav podlah, stěn a stropů zde byla 
vybudována také nová cvičná kuchyně pro 
žáky. Celkové náklady na tuto akci vyšly na 
necelých 7,5 milionu korun. 

Spousta možností 
společenského vyžití 
Investovalo se však i v dalších částech Ře-
pčína. Komise městské části v uplynulých 
letech pořídila také pódium pro pořádání 
akcí, nechala opravit část účelové komu-

nikace v ulici Rubešova i autobusovou 
zastávku Řepčínská, zrevitalizovala pro-
stranství mezi ulicemi Řepčínská a Zengrova 
nebo vysadila alej z dřínů v Martinově ulici. 
„Ve spolupráci se spolkem Naše Řepčínsko 
realizujeme i projekt naučného sadu, kdy 
podél cyklostezky vysazujeme ovocné stro-
my s keři, a v běhu je i kompletní rekonstruk-
ce kapličky sv. Isidora, kde v letošním roce 
probíhá restaurování omítek za 180 tisíc 
korun,“ dodává předseda komise Kryl. 

KMČ nezapomíná ani na společenské 
vyžití místních obyvatel. Ve spolupráci se 
spolkem Naše Řepčínsko a komisí městské 
části Hejčín se podílí na pořádání mnoha 
různých akcí pro děti i dospělé. „Mezi 
oblíbené společenské akce patří například 
březnová Řepčínská veselice, kácení máje 
s vystoupením žáků zdejší základní školy 
a atrakcemi nebo Hody u vody pořádané 
na Cyrila a Metoděje. A ve spolupráci se 
základní školou organizujeme i čarodějnic-
ký karneval,“ uzavírá předseda Kryl. •

Jednání KMČ č. 22 v roce 2022 

Svatoplukova 65/11 (suterén zá-
kladní školy, prostory KMČ). Vždy 
v 18.30 hodin.

• 7. září
• 5. října
• 2. listopadu
• 7. prosince

KMČ Č. 22 ŘEPČÍN
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Bezpečnější  
a pohodlnější ulice  
pro pěší i řidiče 

Slavonín byl odedávna tradiční 
vesnicí, jejíž osudy byly po staletí 
spjaty s Olomoucí. Její součástí 

je však až od roku 1974. Svůj charakter 
příjemné obce s mnoha dostupnými 
službami si však přes administrativní 
i faktické propojení s městem zacho-
vala tato čtvrť dodnes. 

V posledních několika letech se ve Sla-
voníně velmi intenzivně opravovalo a budo-
valo zejména s ohledem na zlepšení stavu 
zdejších komunikací. „V roce 2019 jsme 
nechali opravit chodníky v ulicích Macháto-
va, Buzulucká a Konrádova,“ říká předseda 
komise městské části Ivo Háger. „Dále za 
202 tisíc korun proběhly opravy u točny 
autobusů v Kyselovské ulici a v roce 2020 
byla za 127 tisíc korun zrekonstruována 
komunikace v ulici K Lesíku,“ dodává. 

Ve stejném roce se úpravy dočkaly 
i ulice Ve Vrbinách, Božkova, Durychova 
a Buzulucká. A na silnici v ulici Za koste-
lem byly vyměněny odtokové žlaby, které 
nyní zajišťují bezpečný a rychlý odtok vody 
při prudkých deštích. V roce 2022 se pak 
v této ulici dočkala nového asfaltového 
zástřiku také její vozovka a přibylo zde 
i moderní veřejné osvětlení. 

Velké investice do dopravy 
Velkých investic se v roce 2020 dočkaly 
ulice Arbesova a Heyrovského, kde byly 
z rozpočtu města zrekonstruovány komu-
nikace za celkem 8,4 milionu korun. A ve 
stejném roce prošel odbornou revitalizací 
také parčík u sv. Jana Nepomuckého. 
Zhruba tři čtvrtě milionu korun pak stálo 

pořízení a instalace nového vsakovacího 
zařízení v ulici Požárníků z roku 2021. 

Bez investic nezůstala ani slavonínská 
základní škola Zolova, která loni prošla roz-
sáhlou rekonstrukcí za více než 15 milionů 
korun. Díky přístavbě má nyní nové šatny 
pro žáky, zázemí pro učitele, výtah a dvě 
další učebny. 

„Letos jsme vybudovali přechod pro 
chodce na křižovatce ul. Schweitzero-
va a Jižní,“ přidává jednu z nejnovějších 
aktivit předseda komise Háger s tím, že 
v několika ulicích proběhla také výsadba 
nových stromů. 

Údržba veřejných prostranství 
„Z kapitoly estetizace jsme v posledních čty-
řech letech zakoupili čtyři lavičky, které slouží 
veřejnosti v ulici Topolová, vysadili zeleň 
kolem pomníku padlých a pořídili novou hou-
pačku na dětské hřiště,“ pokračuje předseda 
komise Háger ve výčtu investic. V letošním 
roce by pak na území Slavonína měly přibýt 
také nové odpadkové koše, zeleň nebo herní 
prvky v areálu fotbalového hřiště. 

Část Slavonína zabírají zemědělské plochy, 
o které je taktéž nutné pečovat. Na jedné 
z nich, nad bývalým vepřínem a u kalových 
nádrží Korol, se v roce 2020 podařilo 
zlikvidovat velké černé skládky a o rok 
později zmizela nelegální skládka i z ulice 
Ve Vrbinách. Pro letošní rok je napláno-
váno odstranění další černé skládky nad 
kalovými nádržemi. A obyvatelé Slavonína 
se v posledních letech zapojují také do 
projektu Ukliďme Česko. 

Komise městské části zároveň podpo-
ruje činnost zdejšího klubu seniorů, domova 
seniorů Senecura či lesní mateřské školy 
Sluněnka. Skoro pravidelně se ve Slavo-
níně za velkého zájmu publika odehrávají 
ochotnická divadelní představení nebo 
letní filmová promítání pod širým nebem. 
Děti navíc mohou počítat s Mikulášskou 
nadílkou, pohádkovým lesem a podobnými 
aktivitami. Při velkých akcích, jako byly třeba 
oslavy 880 let Slavonína, se do veřejného 
dění zapojuje i základní škola Zolova, školka 
Sluněnka, římskokatolická farnost nebo 
místní fotbalový klub. •

Jednání KMČ č. 23 v roce 2022 

Kyselovská 74 (zasedací místnost, 
I. patro). Vždy v 17 hodin.

• 13. září
• 11. října
• 8. listopadu
• 6. prosince

KMČ Č. 23 SLAVONÍN
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Prodloužení cyklotrasy 
podél řeky Bystřice

Na rozdíl od jiných olomouckých 
městských částí jsou Hodo-
lany fakticky rozčleněny na 

dvě nezávislá území, která od sebe 
odděluje železniční trať. Proto zde 
působí také dvě komise – jedna pro 
Nové Hodolany na západě a druhá 
pro Staré Hodolany a Bělidla na 
východě. Samostatným městem byly 
Hodolany do roku 1919, kdy došlo 
k vyhlášení tzv. Velké Olomouce, do 
které byly začleněny. A stejný osud 
potkal i Bělidla.

Jednou z nejvýznamnějších investic v této 
městské části, ale i v rámci celého města, 
byla dostavba Jantarové stezky pro pěší 
a cyklisty, která vede podél levého břehu řeky 

Bystřice. Nový úsek cyklostezky začíná v ulici 
U Ambulatoria, pokračuje pod tramvajovým 
mostem v Hodolanské ulici a končí u lávky na 
křižovatce ulic Lermontovova a Bystrovanská, 

kde se napojuje na již hotovou část Jantarové 
cyklostezky vedoucí na Bystrovany.

Stezka s asfaltovým povrchem a v cel-
kové délce 710 metrů vyšla na téměř 
10 milionů korun, z čehož velkou část 
pokryly evropské a krajské dotace. Sou-
částí investiční akce byly také související 
stavební práce nebo doplnění veřejného 
osvětlení, dopravního značení a mobiliáře.

Dobudování cyklostezky nadregionál-
ního významu bylo pro Olomouc klíčové. 
„Jantarová stezka, která je podle krajské 
cyklostrategie označena číslem pět, nese 
jméno pověstné obchodní cesty slou-
žící k transportu jantaru. Protíná celou 
Evropu od severu, konkrétně od polského 
Gdaňsku až k chorvatské Pule na jihu, a je 
součástí celoevropské sítě cyklotras Euro-
velo,“ připomíná městský cyklokoordinátor 
Stanislav Losert. „Dalším aspektem návaz-
nosti je plánované propojení Olomouce 
s Lipníkem nad Bečvou, tedy dálkových 
cyklotras Moravské stezky a cyklostezky 
Bečva,“ dodává s tím, že po olomoucké 
části Jantarové cyklostezky ve všední dny 
projede v průměru přes 1,4 tisíce cyklistů.

Modernizace infrastruktury
Významnou investiční akcí byla také rekon-
strukce kanalizační stoky o délce necelých 
100 metrů v Jiráskově ulici včetně obnovy 
stávajících kanalizačních odboček za více než 
12 milionů korun. A opravovaly se i míst-
ní komunikace a chodníky. Proměnou za 
2,3 milionu korun prošla například Dvorská 
ulice nebo chodník v ulicích Rejskova, Far-
ského a Purkyňova, z nichž ten poslední stál 
1,5 milionu. Nezapomnělo se ani na lávku pro 
pěší přes řeku Bystřici na ulici Bystrovanská. 

Ta se dočkala rozsáhlé modernizace za více 
než 3,1 milionu korun, během níž proběhla 
sanace zábradlí, nosné konstrukce, spodní 
stavby i opevnění koryta vodoteče.

Spolupráce s místními organizacemi
Komisi městské části Staré Hodolany 
a Bělidla se v rámci projektu estetizace 
veřejných prostranství podařilo dovybavit 
dětská hřiště při ulicích Bendlova a Pur-
kyňova nebo vysadit nové stromořadí 
v Lermontovově ulici.

„Za úspěch komise městské části 
považuji také velice dobrou spolupráci s FC 
Sigma Hodolany na každoročních akcích, 
jako je například setkání přátel Hodolan, 
Dětský den na hřišti, akce Ukliďme Česko 
nebo promítání letního kina. Společně se 
Sokolem Hodolany jsme zase uspořádali 
lampionový průvod k oslavě vzniku Česko-
slovenska včetně položení věnce k památ-
níku padlých za první světové války,“ dodá-
vá předseda komise městské části Staré 
Hodolany a Bělidla Miloslav Stankuš. •

Jednání KMČ č. 24 v roce 2022

Jiráskova 9 (klub seniorů). Vždy 
v 17.30 hodin.

• 7. září
• 5. října
• 2. listopadu
• 7. prosince

KMČ Č. 24 STARÉ HODOLANY A BĚLIDLA
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Postupná proměna 
centra městské části

I když jde o okrajovou část, patří Sva-
tý Kopeček mezi nejnavštěvovanější 
místa v celé Olomouci, což s sebou 

nese určité výhody i nevýhody.
Přestože naprostou většinu této měst-

ské části tvoří rodinná zástavba a zeleň, 
většině lidí utkví v paměti zejména bazilika 
navštívení panny Marie a zoologická zahra-
da, které ročně navštíví statisíce návštěv-
níků z Olomouce i odjinud. To s sebou ale 
přináší také určité dopravní komplikace, 
protože na takovou zátěž nebyly svatoko-
pecké ulice navrženy.

Proto si komise městské části nechala 
v roce 2020 zpracovat Studii úpravy do-
pravního režimu na Svatém Kopečku, díky 
které by mělo dojít ke zlepšení stávající 
situace. Největší změnou by mělo být ome-
zení automobilové dopravy na Sadovém 
náměstí a vytvoření pěší zóny. Studie byla 
následně představena také vedení města, 
se kterým byl dohodnut další postup 
spočívající v jejím projednání s dotčenými 
orgány magistrátu a doladění ve spolupráci 
s odborem dopravy a územního rozvoje 
a útvarem hlavního architekta.

Úprava Sadového náměstí
Zároveň s dopravními změnami se od roku 
2019 pracuje také na revitalizaci Sadové-
ho náměstí u baziliky, které má duchovní 
a kulturní význam v rámci celého regionu. 
Na základě podnětu komise městské části 
bylo rozhodnuto o pořízení studie, která by 
vyřešila dlouholetý nepříznivý stav tohoto 
místa. Koncepce se navíc zabývá nejen 
řešením samotných pobytových ploch, ale 
i obnovou zeleně, podobou kramářských 
budek či úpravou dopravního režimu. A to 

včetně problematického parkování. Strate-
gický dokument byl postupně projednán se 
všemi zainteresovanými stranami a napo-
sledy v červnu 2022 i se širokou veřejností.

Společně s přípravou studie se realizují 
také dílčí projekty, které mají za cíl zlepšit 
životy lidí žijících na Svatém Kopečku. V po-
sledních letech prošla proměnou základní 
škola Dvorského, stejnojmenná ulice, kde 
přibylo skoro 150 metrů nového chodníku, 
i okolí městské budovy na Sadovém náměs-
tí. Ta je přirozeným centrem městské části, 
kde se soustřeďují místní služby včetně de-
tašovaného pracoviště magistrátu, prodejny 
potravin, pošty, lékaře nebo třeba knihovny. 
Na podzim roku 2021 zde došlo k vydláždě-
ní prostoru po obou bocích budovy, opravě 

chodníků nebo zbudování nové nájezdové 
rampy u obchodu. To vše vyšlo na necelých 
1,5 milionu korun. A v letošním roce by měla 
následovat úprava zeleně. Mimo jiné dojde 
k obnově stávajících trávníků, výsadbě no-
vých keřů, květinových záhonů a stromů.

Nové odborné učebny
Výrazných úprav se dočkala i ZŠ Dvorské-
ho, která mezi lety 2020 a 2021 prošla 
rozsáhlou rekonstrukcí za více než 25 mi-
lionů korun. Během přestavby zde vznikla 
nová tělocvična, došlo k úpravě střechy, 
zesílení stropů nebo vybudování výtahu. 

Několik tříd bylo navíc přeměněno na 
odborné učebny. Škola tak získala novou 
technickou dílnu, učebnu chemie a fyziky, 
počítačovou učebnu i cvičnou kuchyňku. 
A to včetně veškerého vybavení.
To však není vše, na Svatém Kopečku se 
toho děje mnohem více. Komise městské 
části mimo jiné podporuje také konání nej-
různějších společenských i kulturních akcí, 
o kterých pravidelně informuje ve svých 
Svatokopeckých novinách. •

Jednání KMČ č. 25 v roce 2022

Sadové náměstí 26 (budova poš-
ty, kancelář detašovaného praco-
viště, I. poschodí). Vždy v 18 nebo 
19 hodin.

• 5. září v 19 hod.
• 3. října v 19 hod.
• 7. listopadu v 18 hod.
• 5. prosince v 18 hod.

KMČ Č. 25 SVATÝ KOPEČEK
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Podpora komunitního 
života i volnočasových 
aktivit

Od ledna 1975 jsou součás-
tí Olomouce také Topolany. 
Nejstarší podoba jejich názvu 

pochází z roku 1141 a zněla Topo-
laz, od roku 1872 již vesnice používá 
nynější název. Obě jeho podoby však 
vycházejí ze stejného slova. Konkrét-
ně z množného čísla obyvatelského 
jména „topolěné“, což označuje 
obyvatele bydlící u topolů.

V posledních letech se v městské části 
Topolany investovalo zejména do rozvoje 
dopravní infrastruktury a zvelebování ve-
řejného prostoru. Z finančních prostředků 
určených na opravy komunikací a projektu 
estetizace veřejných prostranství se poda-
řilo doplnit chodníky ve vjezdech k ne-
movitostem v Nedbalově ulici, předláždit 
autobusovou zastávku nebo třeba opravit 
povrchy vozovek v ulicích U Parčíku a Ne-
dbalova, kde bylo vybudováno také nové 

parkoviště. V letošním roce byly zality spáry 
ve vozovce v ulicích Nedbalova a Bratří 
Čapků a připravuje se i výstavba nových 
chodníků v ulicích U sv. Jana a Nedbalova, 
kde pěší pohodlně projdou už od křižovatky 
i kolem kaple.

Přestože se v Topolanech daří realizovat 
spoustu projektů, na některé místní ještě 
čekají. „Stále zde chybí třeba cyklostezka 
propojující Neředín, Topolany a Ústín nebo 
trasa vedoucí z Topolan do Hněvotína,“ říká 
předsedkyně zdejší komise městské části 
Eva Vařeková.

Nové auto pro hasiče
V roce 2020 dostala jednotka sboru dob-
rovolných hasičů Topolany nové výjezdové 
vozidlo se speciální hasičskou vestavbou, 
která umožňuje převoz plovoucího čerpadla, 
motorové stříkačky s příslušenstvím, hasicích 
přístrojů a dalšího předepsaného vybavení, 
které je potřeba při mimořádných událostech.

Nové topolanské vozidlo, na které 
přispělo Generální ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru ČR i Olomoucký kraj, nese 
jméno Kačena, čímž se vrací k místní tradici – 
vychází totiž z názvu původního historického 
automobilu z 50. let minulého století.

Estetizace a spolupráce
V rámci projektu estetizace byla kromě již 
zmíněného chodníku a parkoviště pořízena 
také workoutová sestava s dvoumístnou 
vahadlovou houpačkou. Tu najdete na hřišti 
v Nedbalově ulici. A letos se začalo pra-
covat i na opravě zábradlí kolem místního 
potoka. Navíc se zde s pomocí majetko-
právního odboru olomouckého magistrátu 
podařilo zrekonstruovat také křížek u kap-
ličky, pro kterou byl vypracován i statický 
posudek, na jehož základě se rozhodne 
o jejím dalším osudu.

„Jsem ráda, že se podařilo realizovat 
řadu drobných oprav na hřišti a v býva-

lé škole, která je využívána pro potřeby 
občanů jako detašované pracoviště, klub 
seniorů, tělocvična a hernička pro děti. Do-
šlo k doplnění laviček na hřišti, autobusové 
zastávce na křižovatce nebo v sadu pod 
třešněmi,“ vyjmenovává úspěchy komise 
její předsedkyně Vařeková s tím, že v Topo-
lanech přibyly také nové odpadkové koše. 
Protože v této městské části chybí obchod, 
rozhodla se komise i pro finanční podporu 
pojízdné prodejny.

„Za pozitivní bych označila, že se nám 
daří organizovat a podporovat tradič-
ní akce, které pořádáme ve spolupráci 
s místním klubem seniorů a sborem 
dobrovolných hasičů,“ dodává předsed-
kyně Vařeková. Mimo jiné v Topolanech 
v posledních letech uspořádali společné 
úklidy, velikonoční hrkání, hasičskou soutěž 
Memoriál Vladimíra Hrachovce, hasičský 
bál, stavění a kácení máje, gulášfest, lampi-
onový průvod, dlabání dýní, rozsvěcení 
vánočního stromku včetně adventní výstavy 
v klubu seniorů nebo oslavy 80 let od zalo-
žení sboru dobrovolných hasičů, které byly 
spojeny s dětským dnem. •

Jednání KMČ č. 26 v roce 2022

Nedbalova 8 (detašované pracoviš-
tě MMOl). Vždy od 18.30 hodin.

• 6. září
• 4. října
• 1. listopadu
• 6. prosince

KMČ Č. 26 TOPOLANY
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Příjemné  
venkovské prostředí  
na kraji města

Byť patří Týneček k menším 
městským částem, prakticky 
všichni Olomoučané ho aspoň 

trochu znají. Většina totiž už někdy 
jeho částí projížděla cestou na Štern-
berk či Opavu. Právě frekventovaná 
výpadovka, která vede Šternberskou 
ulicí, je jedním z bolavých míst Týneč-
ka. Na druhou stranu si však do znač-
né míry zachoval svou autentickou 
venkovskou atmosféru a zůstal velmi 
příjemným místem k životu. 

Zatímco vybudování východní tangenty 
a zklidnění dopravy ve Šternberské ulici je 
bohužel mimo kompetence komunálních 
politiků a komise městské části, na co 
nejlepší kondici ostatních aspektů života se 
v Týnečku velmi dbá. I přes onu frekven-
tovanou silnici už vede nový přechod. 
„Významným pozitivním krokem v této 
souvislosti bylo zajištění a vybudování 
přechodu pro chodce na ulici Šternberská 
v červenci roku 2020. Tento přechod jsme 
už dlouho požadovali kvůli zvýšení dopravní 
bezpečnosti našich občanů,“ vysvětluje 
předseda komise městské části Jiří Hepná-
rek s tím, že na přechod na obou stranách 
komunikace navázaly i nové chodníky. 

Hezčí veřejný prostor 
V několika posledních letech se podařilo 
uskutečnit také další investiční akce, které 
v Týnečku zpříjemnily život a zvýšily estetic-
kou úroveň veřejných prostranství. Opra-
veny byly chodníky v ulicích Chaloupky, 
Bohuslava Martinů a na Blodkově náměstí. 
Tato akce za 270 tisíc korun byla dokonče-
na v prosinci roku 2021. Na hřišti TJ Sokol 
Týneček byla dále opravena betonová zeď, 

jejíž havarijní stav mohl ohrožovat sportu-
jící mládež i další návštěvníky sportoviště. 
A zdejší kaple Neposkvrněného početí 
Panny Marie se v roce 2019 dočkala reno-
vace dřevěných vstupních dveří za zhruba 
50 tisíc korun. V tomtéž roce bylo na 
Blodkově náměstí instalováno také několik 
workoutových cvičebních prvků v celkové 
hodnotě přes 190 tisíc korun. 

Projekčně připraveny jsou i další akce. 
Například oprava výtluků v ulici Šternber-
ská nebo obnova dětského hřiště v areálu 
TJ Sokol Týneček. A to včetně doplnění 
nových herních prvků a odpadkových košů. 

O tom, že místním lidem záleží na 
podobě veřejných prostranství, svědčí 
i rozhodnutí o odkupu pozemků u auto-
busové zastávky za účelem zachování 
a rozvoje zdejšího parčíku s veřejnou 
zelení. Zároveň komise zadala zpracování 
studie na proměnu veřejného prostoru 
v ulici Chaloupky, která by se měla zaměřit 
nejen na řešení dopravy a parkování, ale 
i na revitalizaci a údržbu zeleně. Projekt 
připravuje KMČ ve spolupráci s TJ Sokol 
Týneček a klubem seniorů. 

Nový klub seniorů 
Právě místní klub pro senoiry se stal 
v srpnu 2019 novou posilou komunitní-
ho života zdejších obyvatel. Vznik tohoto 

klubu tehdy aktivně podpořilo více než 
třicet místních seniorů a s jeho první-
mi kroky pomohl odbor sociálních věcí 
olomouckého magistrátu. „Spolu se zdejší 
sokolskou tělovýchovnou jednotou a s naší 
komisí městské části jsou tak senioři další 
významnou skupinou, která se zapojuje do 
organizace společenského dění. K tradič-
ním společenským aktivitám pro obyvatele 
Týnečka i rodiny s dětmi patří třeba pálení 
čarodějnic, rozloučení s prázdninami, 
rozdávání Betlémského světla, Mikulášská 
nadílka, vánoční besídka, lampionový prů-
vod nebo jarní a zimní posezení seniorů,“ 
vyjmenovává některé z aktivit předseda 
komise Hepnárek. V Týnečku pravidelně 
probíhá také sběr kovového odpadu, na 
jehož organizaci se výrazně spolupodílí 
i zdejší Sokol, nebo se místní zapojují do 
akce „Uklidíme Týneček“. •

Jednání KMČ č. 27 v roce 2022 

Blodkovo náměstí 27/15, (budova 
mateřské školy). Vždy v 18 hodin.

• 1. září
• 6. října
• 3. listopadu
• 1. prosince

KMČ Č. 27 TÝNEČEK
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KVÍZ

1. Kolik dětských hřišť a sporto-
višť bylo v Olomouci zmodernizo-
váno za poslední čtyři roky?

a) 18
b) 21
c) 24

2. Jak se oficiálně jmenuje nový 
most přes řeku Moravu?

a) svatého Gorazda
b) Julia Pelikána
c) Václava Rendera

3. Jakou školu navštěvuje tým, 
který zvítězil ve druhém ročníku 
soutěže „Vytuň si školu“?

a) Svatoplukova
b) Nemilany
c) Zeyerova

Ze správných odpovědí vylosujeme
tři šťastlivce, kteří obdrží suvenýry 
z Informačního centra Olomouc.

Odpovědi zasílejte do 20. září  
na adresu Magistrát města  
Olomouce, Horní náměstí 583, 
771 27 Olomouc nebo elektronicky 
na menime@olomouc.eu.

Do předmětu e-mailu nebo na obálku 
nezapomeňte uvést heslo „Měníme 
Olomouc – kvíz“.

V obou případech ke správným odpo-
vědím připište také své jméno, telefon 
a doručovací adresu.

TAJENKA

… je nově součástí webu 
www.menimeolomouc.eu.

Na tři vylosované luštitele čeká odměna 
v podobě dvou svazků Dějin Olomouce.

Tajenku zasílejte do 20. září na adresu 
Magistrát města Olomouce, Horní 
náměstí 583, 771 27 Olomouc nebo 
elektronicky na menime@olomouc.eu. 
Do předmětu e-mailu nebo na obálku 
nezapomeňte uvést heslo „Měníme Olo-
mouc – tajenka“.

V obou případech k tajence připište také 
své jméno, telefon a doručovací adresu.

Jména všech vylosovaných vítězů budou zveřejněna 28. září odpoledne na webu www.menimeolomouc.eu.

Léto 2022
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Dny evropského dědictví
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Máme 
na to
portál

Neřešte úřední hodiny magistrátu a neztrácejte čas 
u přepážky. Začněte používat Portál Olomoučana
a mějte své místnípoplatky pod kontrolou. 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. Novou službu včetně on-line 
platby kartou si můžete vyzkoušet třeba u poplatku 
za komunální odpad, který je potřeba uhradit 
do 31. května. 

Máme na to 
portál

portal.olomouc.eu

portál
#menimeolomouc#menimeolomouc

Neřešte úřední hodiny magistrátu a neztrácejte čas 
u přepážky. Začněte používat Portál Olomoučana 
a mějte své místní poplatky pod kontrolou. 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. Novou službu včetně on-line 
platby kartou si můžete vyzkoušet třeba u poplatku 
za komunální odpad, psa, užívání veřejného 
prostranství nebo z pobytu. portal.olomouc.eu
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