
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �íslo 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis �. 8 ze sch�zky ze dne  13.9.2007 
 
 
 
 
I. Zahájení 
 KM� �. 13 svolala pravidelnou sch�zi v 18.00 hod dne 13.9.2007 v jídeln� Klubu  
 d�chodc� (JALTA) 
 
 
 
 
II. Prezence 
 P�edseda zahájil sch�zku. P�ítomny byly následující osoby :  

J.Procházka – p�edseda komise 
 F.�apka 
 K.Krej�í�ová 
 Bc.D.Krmášek 
 D.Sedlá�ková 
 P.Sirot�ák  
 F.Žá�ek 
 D.Kundel   
 
 
Hosté: p.Dokoupil z m�stské policie 
 p. Vildová – Horní lán 
 
 
III.  Schválení zápisu 
 P�edseda p�e�etl zápis z minulé sch�zky, zápis byl schválen v p�e�teném zn�ní. 
 Požadavek p. Krmáška na opravu zápisu z minulé sch�zky – oprava byla provedena. 
 
 
 
 
V. Nové záležitosti 
  

a) P�ipomínky ob�an� 
 

 - p. Vildová – na Horním lánu chybí p�echod pro chodce. Komise se k tomuto požadavku  
 p�ipojuje. P�vodní požadavek byl vznesen již v kv�tnu t.r. 
 
 - p. Vildová – dotaz na policii – jak se �eší volný pohyb ps� bez košíku. Odpov��-  
 v p�ípad�, že je ob�an s voln� pobíhajícím psem p�istižen, policie m�že tento p�estupek �ešit. 
 V p�ípad� nedostatku d�kaz� se p�ípad ne�eší. 
 

- p. Sirot�ák – kdo provádí odchyt divokých ko�ek. Odpov�� zástupce policie  – policie 
odchyt neprovádí. 

 
 



            b)KM� – stanoviska 
 
 - Žádost o stanovisko k prodeji pozemk� parc.�. 1013 v územní �ásti Nová Ulice – odbor  
 majetkoprávní �.j. SmOl/Maj/22/2889/2007/Že. KM� nemá námitek k odprodeji, doporu�uje  
 pozemek neoplocovat. 
 
  
 c) KM� bere na v�domí 
 
 - SmOl odbor ŽP informace o sb�rové sobot� 29.9.2007  informace zve�ejn�na na výv�sce    
             KM�  
 
 - TSMO/2135 – plán prací TSO na zá�í 2007 
 

- SmOl/OPK/79/4086/2007/Ši – Rozhodnutí o uzáv�rce komunikace ul. Zrzavého z d�vodu 
p�eložky komunikace. 

 
 - SmOl/OPK/79/4037/2007/Ši – Rozhodnutí o uzavírce komunikace  ul. Hrani�ní z d�vodu 
 rekonstrukce autobusové zastávky. 
 
 
 d) KM� zmoc�uje p. �apku k projednání �innosti sboru pro ob�anské záležitosti 
       na obvod� Nová Ulice a zajišt�ní blahop�ání jubilant�m. ( Zkušebn� do 1.7.2008 ) 
 
 
 e) dotazy, p�ipomínky KM� 
 
 - p. Sedlá�ková – kdy dojde k vymalování podchodu na Pionýrské ul. 
 

- na území KM� dochází k r�zným úpravám zastávek, p�echod�, chodník�, atd. Žádáme 
p�íslušné odbory Sm Olomouc, aby p�ed zapo�etím t�chto akcí informovaly KM� a p�ípadné 
p�ipomínky zapracovaly do svých návrh�. 

 
- žádost manžel� Basovníkových, Za vodojemem 6, o odstran�ní smrku. KM� žádá o  
odpov�� odbor ŽP MO. 

 
 - na požadavek ob�an� byl zbudován chodník z ul. �ajkovského podél tramvajových  
 kolejí k OBI. Povolenou dostavbou OBI je znemožn�n pr�chod kolem OBI a tento chodník 
 nespl�uje sv�j ú�el. KM� požaduje sjednat nápravu. 
 

- na ul. I.P.Pavlova 91 a Hrani�ní 3-5 jsou zarostlá sv�tla ve�ejného osv�tlení v korunách 
strom�. KM� doporu�uje pro�ezání v�tví u t�chto strom� 

 
 - p�ipomínky p. Krmáška: 
    1. Oprava chodníku p�ed domem na ulici Za Vodojemem 6 a na ulici I.P. Pavlova 62. 
    2. Z�ízení lave�ky u pískovišt� na ul. Za vodojemem a u d�tského h�išt� na ul. Hrani�ní. 
    3. Pod�kování za vymalování podchodu tramvajové zastávky Fakultní nemocnice. 
    4. Pod�kování pracovník�m odboru ŽP MO a Technickým službám za rychlé   pose�ení  
        trávy na ulici Bacherova 9. 
    5. Termín „Podzimní sb�rové soboty 2007 bude 29.9.2007. Kontejnery budou umíst�ny  
         na rohu ulic Mošnerova a Za vodojemem, Hrani�ní a �ajkovského (parkovišt�).  
        Kontejnery budou na stanovišt� p�istaveny v sobotu od 8.00 hod a ješt� týž den po  
        13.00 hod. budou odvezeny.   



    6. Ozna�ení sm�rovou tabulí, pop�. jiným vhodným zp�sobem p�íjezd k obytnému domu 
        na ulici Bacherova 9 z ulice Mošnerova. 
 
 
VII. Program p�íští sch�ze 
 
 - kontrola z minulého zápisu 
 - p�ipomínky, návrhy a podn�ty ob�an�  
  
 
 
 
VIII. Ukon�ení 
 P�edseda ukon�il sch�zi KM� �. 13 v 19.45 hod. P�íští sch�ze se bude konat v 18.00 hod 
 Dne 11.10. 2007 v jídeln� Klubu d�chodc� na Jalt�. 
 
 
 
 
 
        
Zápis vytvo�il:  Kv�toslava Krej�í�ová   ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis schválil:   Jaroslav Procházka  …………………………………….. 
 
 
 

 


