
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis č.6 ze schůze ze dne 12.6. 2012 
 
 I. Zahájení 
  
          KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00h dne 12.6. 2012 bývalé internetové pracoviště   

v areálu JALTA (v prvním patře, po schodišti vpravo od ulice I.P.Pavlova) 
                                     
II.  Prezentace  
 
 Přítomny byly následující osoby : 
           J.Procházka 
           D.Sedláčková 
           D.Kundel 
           Mgr. L. Krystýn  
           P. Sirotňák 
           J.Lipovská 
           J. Vybíhal 
            
                     
           Omluveni: PaedrDr. J. Borůvka, RNDr. Jiří Köcher, Ing. M. Korec 
 

Hosté : - p. Koutný,  Městská policie 
             

                         
III. Nové záležitosti 

 
 
a) Připomínky občanů 

           
 - Na dětském hřišti v ulici Vojanova je poškozený dřevěný okraj pískoviště. KMČ prosí  

o opravu. 
 
- U vstupu do areálu Žluté vily (bývalý pionýrský dům) opakovaně hořelo. KMČ doporučuje 

kontaktovat majitele, aby lépe zabezpečil vchod do objektu. 
 
 - I přes původní zabezpečení objektů v bývalých kasárnách na Tabulovém vrchu je situace 

stejná, jak před provedenými opatřeními vlastníka objektu (Úřad práce). Opět jsou objekty 
využívány jako noclehárna bezdomovci. I přes pravidelné kontroly Policie ČR i Městské 
policie se situace neustále opakuje. Je potřeba provést řádné a důkladné zabezpečení všech 
prázdných objektů.  

 
 
 
b) Dotazy, připomínky KMČ 

      
            - Po vybudování technického zázemí pro řidiče DPMO na konečné tramvaje zde chybí  

přístřešek a lavičky (min. 3ks) pro cestující. Zároveň opakovaně urgujeme opravu schodů na 
stejném místě (hrozí nebezpečí úrazu).  

 
                

 
 
 



 
            - Na křižovatce Balcárkova – I.P.Pavlova docházelo při budování kanalizace k poškozování 

přilehlého chodníku nákladními automobily. KMČ doporučuje při kontrolních dnech  
(koloudaci stavby) brát na tuto skutečnost zřetel. 

 
                
 

  KMČ žádá 
             
             - Ořez křovin podél bytových domů v ulici Hraniční 5-11. 

  
             - Opravu nově vybudovaného chodníku před domem v ulici Hraniční 5. 
 
             - Vymalování podchodů Pionýrská a Fakultní nemocnice. 

 
- V podchodu tramvajové zastávky Fakultní nemocnice je rozvodná skříň elektřiny ze které 

trvale vytéká voda. Je třeba řešit tak, aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem. Kryt 
s označením vysokého napětí je přelepen plakáty. Stav stále trvá. 

 
 
 

         
           c)  KMČ bere na vědomí 

    
              - SmOl/MAJ/22/2395/2012/ Sk –  prodej část p.č. 1076 (ostatní plocha) za účelem vybudování 

parkoviště – KMČ nemá námitek 
              - SmOl/MAJ/22/1605/2012/Tok – prodej část p.č. 115/5 (zahrada)  –  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 19:00 hod. Příští schůze se bude konat dne 14.8.2012             

na bývalém internetovém pracovišti I.P.Pavlova. 
 
 
 
 
Zápis vytvořil :   David Kundel …….. …………………………………………. 
 
 
 
 
Zápis schválil :   Jaroslav Procházka …….. …………………………………….



Příloha č.1 
Protokol došlé a vypravené korespondence: schůze KMČ dne   12.6. 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 16.5.2012 SmOl odbor majetkoprávní 
SmOl/MAJ/22/2395/2012/ 
Sk 

1 / 5 Stanovisko 
k prodeji 
majetku  

K 
projednání 

     Vybudování 
parkoviště 

2 25.5.2012 SmOl odbor ŽP 
SmOl ŽP/55/ 
/2257/2012/Jar 

2 / 0 Užívání plochy 
Hraniční 5 - 11 

Na vědomí      Umístění 
stavebního 
lešení 

3 25.5.2012 SmOl odbor majetkoprávní 
SmOl/MAJ/22/1605/2012/
Tok 

1 / 2 Stanovisko 
k prodeji 
majetku  

K 
projednání 

     Zahrádka 

4 30.5.2012 Technické služby Olomouc 
TSMO/22174/2012 

1 / 1 Plán prací na 
červen 2012 

Na vědomí       

5 1.6.2012 SmOl odbor stvební 
SmOl 
/OPK/79/2126/2012/Urb 

1 / 0 Nevyužívání 
parkovacích míst 
domu Okružní 1 

Na vědomí       

6 3.6.2012 Stratilová Jarmila 1 / 0 Poděkování Na vědomí       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


