
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis č.1 ze schůze ze dne 10.1. 2012 
 
 I. Zahájení 
  
          KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 10.1. 2012 v jídelně Klubu seniorů  

(JALTA). 
                                     
II.  Prezentace  
 
 Přítomny byly následující osoby : 
           J.Procházka 
           J.Lipovská 
           D.Sedláčková 
           D.Kundel 
           Ing. M. Korec  
           P. Sirotňák 
           PaedrDr. J. Borůvka 
           RNDr. Jiří Köcher 
            J. Vybíhal 
            
                     
            Hosté : - p. Koutný  Městská policie 
                         
III. Nové záležitosti 

 
 
a) Připomínky občanů 

 
          - Občané nového sídliště na Tabulovém vrchu urgují doplnění přechodu pro chodce přes ulici 
             Hněvotínská (přechodem není zajištěn přístup ke konečné autobusu a ve směru na Neředín). 
             Křižovatka Okružní-Hraniční je velmi frekventovaná a přecházení téměř nemožné. 
 
         - Občané ulice Za vodojemem a I.P.Pavlova s povděkem přijali pěší pochůzky strážníků MěP.  

V této lokalitě došlo k omezení negativních vlivů. 
 

- Při vjezdu do sídliště na Tabulovém vrchu z ulice Hněvotínské je nezabezpečený objekt staré 
  vrátnice (rozbitá skla, otevřené dveře, zcizený poklop kanálu). Požadavek na zvýšený dohled  
  byl  předán zástupci MěP.  

 
 
b) Dotazy, připomínky KMČ 

  
           - KMČ opakovaně urguje opravu schodů na konečné tramvaje, kde jsou poškozené schody. 

KMČ žádá o opravu a současně žádá o prořezání zeleně (keřů), která brání ve výhledu na 
přijíždějící tramvaje. 

 
- Invalidní občané našeho obvodu požádali KMČ o urychlené doplnění zábradlí v podchodu   

Jalty  na druhou stranu zdi. Zábradlí na pravé straně považují občané za nedostatečné. KMČ 
doporučuje urychlené doplnění.   

  



          
 
 
          KMČ žádá 
         

- Prořez keřů v parčíku na ulici Hraniční (u plotu městské knihovny). 
 
- Urgujeme vysypávání odpadkového koše u pískoviště v ulici Za vodojemem. U asfaltového      

hřiště a častější provádění úklidu okolí. 
 

  - Odbor dopravy o přehodnocení řešení křižovatky Čajkovského-Hraniční. KMČ navrhuje 
zrušit odbočování vpravo ve směru od ulice I.P. Pavlova a tím zamezit střetu odbočujících 
vozidel s tramvají. Objet blok OBI není pro automobily problém. 
 
 

 
  c)  Ostatní 

             
                   -    
      
 
           d)  KMČ bere na vědomí 

    
 - SMOl/Maj/22/6394/2011/Sk – pronájem majetku (část par. č.72)  - KMČ nemá námitek 

 
               

IV. Program příští schůze  
 
 - Kontrola minulého zápisu 
 - Připomínky, návrhy, podněty členů komise, občanů a městské policie 
 - Projednání požadavků a oznámení magistrátu  
 
 
 V. Ukončení  
 
 Schůze KMČ č.13 byla ukončena v 19:30 hod. Příští schůze se bude konat dne  14.2.2012             

v jídelně Klubu seniorů na Jaltě. 
 
 
 
 
 
Zápis vytvořil :   David Kundel …….. …………………………………………. 
 
 
 
 
Zápis schválil :   Jaroslav Procházka …….. ……………………………………. 
 
 
 
 



Příloha č.1 
Protokol došlé a vypravené korespondence: schůze KMČ dne   10.1. 2012 
 

P Č Datum 
doručení 

Doručeno od/ 
vlastní 

Počet 
listů 
příloh 

Stručný obsah Způsob 
vyřízení 

Vyřizu
je 

Adre-
sát 

Odesláno 
dne 

Počet 
listů 
příloh 

Záznam o 
převzetí 

Poznámka 
podpis 

1 23.12.2011 SmOl odbor ŽP 
SmOl ŽP/55/ 
/9858/2011/Jar 

2 / 0 Užívání plochy 
Pionýrská 

Na vědomí      Umístění 
zařízení 
staveniště 

2 23.12.2011 SmOl odbor ŽP 
SmOl ŽP/55/ 
/9651/2011/Jar 

2 / 0 Užívání plochy 
Čajkovského 14 
MŠ 

Na vědomí      Výkopové 
práce  

3 6.1.2012 SmOl odbor ŽP 
SmOl ŽP/55/ 
/9943/2011/Jar 

2 / 0 Užívání plochy 
Hraniční 25 - 31 

Na vědomí      Umístění 
lešení 

4 6.1.2012 SmOl odbor majetkoprávní 
SmOl/MAJ/22/6394/2011/ 
Sk 

1 / 2 Stanovisko 
k pronájmu 
majetku  

K 
projednání 

     Zeleninová 
zahrádka 

5 6.1.2012 SmOl odbor stavební 
SmOl/OPK/79/ 
/5096/2011/Št 

3 / 0 Užívání 
komunikace 
Pionýrská 

Na vědomí      Provizorní 
výjezd ze 
staveniště 

 


