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Zápis č. 9 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 8. 9. 2015 

 
 I. Zahájení 

           

KMČ č. 13 svolala pravidelnou schůzi na 18.00 hodin dne 8. 9. 2015 do bývalého internetového 

pracoviště v areálu JALTA (v 1. patře, po schodišti vpravo od ulice I. P. Pavlova). 

                                     

II. Prezence  

 

Přítomni: Mgr. Luděk Krystýn, Jana Bašusová, Ivan Boleloucký, PaedDr. Josef Borůvka, Michal 

Korec, Jakub Nepejchal, Jana Lipovská, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák 

 

Nepřítomni: Václav Janeba, Ing. Václav Kratochvíl, Ing. Jaroslav Kuchař, MVDr. František 

Špruček Ph.D.     

 

Hosté: Koutný – Městská policie Olomouc, prap. Jedzok – Policie ČR, Ing. František Pecháček – 

SVJ Profesora Fuky 6, 8                                   

 

Po prezenci zahájil předseda Mgr. Luděk Krystýn v 18.00 hod. jednání komise městské části a řídil 

je po celou dobu jednání. Úvodem přivítal členy komise a hosty. V průběhu jednání bylo přítomno 9 

členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

 

III. Projednávané záležitosti 
 

1. Připomínky pro policii 

 

1.1. Projednáno řešení rušení nočního klidu – v přestupkovém zákoně je definován noční klid 

v čase od 22.00 hodin do 6.00 hodin.  

 

1.2. Požadavek na zvýšení kontrolní činnosti parkování v křižovatkách ulic Za Vodojemem, 

Mošnerova, I. P. Pavlova, Vojanova, Čajkovského atd.. Výjezdy jsou zablokované 

parkujícími auty.  

KMČ se obrací na ředitele MPO a dopravní odd. MPO s žádostí o realizaci dopravní akce 

zaměřené na dodržování pravidel při parkování v uvedených ulicích a křižovatkách.  

 

1.3. Požadavek na zvýšení kontrolní činnosti okolí mateřské školky na ulici Čajkovského 14 a 

objektu ubytovny lektorů Gymnázia Čajkovského, a to kvůli  opakovaným krádežím v 

objektu mateřské školky na ulici Čajkovského 14 a ubytovně zahraničních lektorů Gymnázia 

Čajkovského. 

  

2. Další projednávané záležitosti  

 

2.1.Projednána žádost vedení Gymnázia Čajkovského na instalaci veřejného osvětlení u objektu 

mateřské školky na ulici Čajkovského 14 a ubytovny zahraničních lektorů Gymnázia 

Čajkovského z důvodu opakovaných krádeží (viz příloha). 

 

Stanovisko KMČ: KMČ doporučuje instalaci veřejného osvětlení u objektu mateřské školky 

na ulici Čajkovského 14 a ubytovny zahraničních lektorů Gymnázia Čajkovského 
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2.2.Projednána žádost zástupce SVJ Profesora Fuky 1276/2,4; 1277/6,8; 1278/10,12 a 

1279/14,15 Ing. Františka Pecháčka ohledně pomoci se záměrem převodu komunikace na 

ulici Profesora Fuky (parc. číslo 185/1 v k. ú. Nová Ulice), která se nachází v dezolátním 

stavu ze státu (ÚP ČR) na Statutární město Olomouc (viz příloha). 

 

Usnesení KMČ: KMČ podporuje řešení problémů s komunikací na ulici Profesora Fuky 

změnou majetkoprávních vztahů ze státu (ÚP ČR) na Statutární město Olomouc, a to 

převodem, směnou čí koupí části či celého pozemku parc. číslo 185/1 v k. ú. Nová Ulice. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 

 

2.3.Projednány návrhy na realizaci investic zajišťovaných prostřednictvím statutárního města 

Olomouc v území KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice na rok 2016. Návrhy byly zaslány na 

odbor investic SMO (viz příloha). 

 

Stanovisko KMČ: KMČ doporučuje v roce 2016 realizaci investic zajišťovaných 

prostřednictvím statutárního města Olomouc v území KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice dle 

návrhů zaslaných na odbor investic SMO. 

 

2.4.V souvislosti se zjištěními, že zeleň kolem sloupů VO je poměrně vzrostlá a brání funkci VO, 

bylo projednáno možné řešení, a to omlazovací prořez zeleně v blízkosti VO, a to v celém 

území KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice.  

 

Stanovisko KMČ: KMČ žádá o provedení omlazovacího prořezu zeleně v blízkosti VO, a to 

v celém území KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice. 

 

2.5.KMČ žádá o sdělení nájemce a podmínek nájmu č. 28 na pozemku č. 1071/1 u hřiště v ulici 

Za Vodojemem.  

 

2.6.KMČ žádá o provedení úklidu na parkovišti v ulici Pionýrská, kde se nacházejí vzrostlé 

plevele a spousty spadeného jehličí a listí (viz příloha). 

 

2.7.KMČ žádá o provedení údržby zeleně podél chodníku na Brněnské ulici, kde ze svahu na 

chodník přerůstá zeleň (viz příloha). 

 

2.8.Projednána suchá zeleň (suché borovice) na ulici Čajkovského u Gymnázia Čajkovského. 

Stanovisko KMČ: KMČ žádá o provedení ořezu suchých částí borovic. 

 

IV. Program příští schůze  

 

 - Zahájení, prezence a kontrola minulého zápisu 

 - Další projednávané záležitosti - Projednání požadavků a oznámení magistrátu  

                                                               - Připomínky, návrhy, podněty členů komise a občanů  

 V. Ukončení  

 

 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.40 hod.. Příští schůze se bude konat dne 13. 10. 2015 

v 18.00 hodin v prostorách bývalého internetového pracoviště v areálu JALTA (v 1. patře, po 

schodišti vpravo od ulice I. P. Pavlova). 

 

Zapsal: Mgr. Luděk Krystýn 

Schválil: Mgr. Luděk Krystýn, předseda KMČ 13 


