
 
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �íslo 13 

OLOMOUC – NOVÁ ULICE 
Zápis �.6 ze sch�ze zde dne 21.6.2007 

 
 
I. Zahájení 

KM� �. 13  svolala pravidelnou sch�zi v 18.00 hod, dne 21.6.2007 v jídeln� Klubu 
d�chodc� (JALTA). 

 
 
II. Prezence 

P�edseda zahájil sch�zku. P�ítomny byly následující osoby: 
   J.Procházka  p�edseda komise 
             Fr.�apka 
             K. Krej�í�ová 
             Bc.D. Krmášek 
             Ing. L. Kunc 
             D. Sedlá�ková 
             P. Sirot�ák 
             H.Skotáková 
             J. Vybíral 
             F. Žá�ek 
 
              Hosté:   npor.Mgr.Balut z Policie �eské republiky  
                             p.M. Tóth z m�stské policie 
             
             Kontakty na Policii �R Obvodní odd�lení II – Heyrovského 2a 
             Vedoucí odd�lení:       Npor. Bc. Petr Tománek - telefon  974 766 700 
             Zástupce vedoucího:  npor.Mgr. Jan Balut - telefon 974 766 702 
             Zástupce vedoucího:  npor. Ji�í Trbula   -  telefon 974 766 704 
             Stálá služba: telefon 974 766 701        mail: oloop2@mvcr.cz  
 
III. Schválení zápisu 

P�edseda p�e�etl zápis z minulé sch�ze. Zápis byl schválen v p�e�teném zn�ní. 
 
 
IV. Otev�ené body 
 

a) Stav zelen� 
- p. �apka – p�ednesl stížnost na špatnou kvalitu posekaných  zatravn�ných ploch – 
není provád�no dose�ení kolem dom�, strom�, sloup� osv�tlení atd. 
- po bývalých zahrádkách a v okolí tramvajové smy�ky jsou prostory neupravené se 
zbytky porost� a staveb. Je t�eba provést úpravu a zelené plochy sekat. 

 
 
 
 
 



V. Nové záležitosti 
 

a) P�edseda KM� seznámil �leny s poradou p�edsed� 
 
 
 b) Dotazy na policii: 
 - stížnost ob�an� na restauraci Na to�n�, kde se schází problematické osoby. Ze strany  

M�stské i státní policie jsou provád�ny namátkové kontroly této lokality – bez 
výsledku. Bylo p�islíbeno i nadále v�novat této oblasti maximální pozornost. 
- poukázáno na stálý nepo�ádek a spálené odpadkové koše v podchodech. Dle 
vyjád�ení policie je to problém celého m�sta, policie provádí namátkové kontroly op�t  

 bez výsledku. 
 
 c) KM� doporu�uje za�adit p. Davida Kundela jako �lena KM� �. 13. 
 

d) KM� schvaluje zakoupení digitálního fotoaparátu pro dokumenta�ní �innost 
komise. 
 
e) KM� požaduje provést odklon kamionové dopravy z ulic Okružní a Hrani�ní. 
Využít nové budované dálnice mezi K�elovem a Slavonínem. Pro zásobování 
obchodního komplexu Haná využít trasu dálnice a ulice Brn�nské. 

 
 f) KM� - stanovisko 

Stanovisko k odprodeji parcely �. 978/8 v územní �ásti Nová ulice – odbor 
majetkoprávní - �.j. SmOl/Maj/22/1239/2007/Go 
                        - �.j.SmOl/Maj/22/2382/2007/Go 
  - �.j. SmOl/Maj/22/2522/2007/Go 
  - �.j. SmOl/Maj/22/2028/2007/Go 
KM� nemá námitek k této žádosti. 
 
g) KM� bere na v�domí 
Odbor stavební  �.j. SmOl /OPK/79/1958/2007/Št  - rozhodnutí o užívání komunikace 
Okružní 

 Odbor ŽP �.j. SmOl/ŽP/55/10633/2007/Jar –užívání ve�ejné zelen� I.P.Pavlova autob. 
 Odbor stavební �.j. SmOl/OPK/79/2159/2007/Ši – uzavírka I.P.Pavlova 
 Odbor stavební �.j. SmOl/OPK/79/21592007/Ši – uzavírka Balcárkova 
 Odbor ŽP �.j. SmOl/ŽP/55/12293/2007/Jar – užívání ve�ejné zelen� I.P.Pavlova 

Odbor stavební  �.j.SmOl/OPK/79/2092/2007/Št – rozhodnutí o užívání komunikace 
I.P.Pavlova, Balcárkova 
Odbor stavení �.j. SmOl//OPK/79/2092/2007/Št – rozhodnutí o užívání komunikace 
I.P.Pavlova, vodojem 

 Odbor ŽP �.j. SmOl/ŽP/55/13086/2007/Jar – užívání ve�ejné zelen� Kafkova 
 Odbor ŽP �.j. SmOl/ŽP/55/13600/2007Jar – užívání ve�ejné zelen� Pionýrská 24 
 Odbor ŽP �.j. SmOl/ŽP/55/13602/2007/Jar - užívání ve�ejné zelen� Pionýrská 24 

Odbor stavební �.j. SmOl/OPKI/79/5848/2007/Pa . kolauda�ní rozhodnutí komunikace 
k obytnému domu objekt L 

 Odbor ŽP �.j. SmOl/ŽP/55/15031/2007/Jar – užívání ve�ejné zelen� I.P.Pavlova 
Odbor stavební �.j. Sm Ol/79/2543/2007/Št – rozhodnutí o užívání komunikace 
J.Zrzavého 

 



 Statutární m�sto Olomouc – objednávka �. 55 – oprava chodník� ve výši 79.800,- K� 
 Statutární m�sto Olomouc – objednávka �. 55 – oprava chodník� ve výši 99.900,- K� 

Odbor ŽP �.j. SmOl/ŽP/55/8576/2007/Poš –Ve�ejná vyhláška o prodloužení 
stavebního povolení –p�íprava staveništ� Aquaparku 
Odbor stavení �.j. SmOl/OPK/79/2542/2007/Št – rozhodnutí o užívání komunikace  
J.Zrzavého 

 Odbor ŽP �.j. SmOl/ŽP/55/15275/2007/Jar – užívání ve�ejné zelen� I.P.Pavlova 69 
 
 
 
 
 
VI. Úkoly 

Zajišt�ní nákupu fotoaparátu – p.Procházka  
 Projednání zajišt�ní rekonstrukce chodník� s p. Puha�em – zajistí p. Procházka 
 
 
 
VII. Program p�íští sch�ze 

- kontrola z minulého zápisu 
  - p�ipomínky, návrhy a podn�ty ob�an� 
 - projednání požadavk� magistrát 
 
 
 
VIII. Ukon�ení 

P�edseda ukon�il sch�zku KM� �. 13 v 19.45 hod. P�íští sch�ze se bude konat 
v 18.00 hod, dne 9.8.2007 v jídeln� Klubu d�chodc� na Jalt�. 
 
 

 
 
Zápis vytvo�il:  Kv�toslava Krej�í�ová    ……………………………… 
 
 
 
 
Zápis schválil:   Jaroslav Procházka ……………………………………. 
 
 
 


