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Zápis č. 2 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 16. 2. 2016 

 
 I. Zahájení 

           

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 16. 2. 2016 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, Ing. 

Jaroslav Kuchař, Bc. Jakub Nepejchal, Jana Lipovská, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák,  

 

Nepřítomni: Václav Janeba, Michal Korec, Ing. Václav Kratochvíl, MVDr. František Špruček Ph.D.   

 

Hosté: Koutný – Městská policie Olomouc,                                

 

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. Opakovaně vznesen požadavek na zvýšení kontrolní činnosti parkování v lokalitě, zejména 

pak v ulicích Vojanova, Mošnerova, Hraniční, Čajkovského, I. P. Pavlova a Za Vodojemem a 

v křižovatkách ulic Za Vodojemem, Mošnerova, I. P. Pavlova, Vojanova, Čajkovského atd. - 

parkování na zeleni, parkování v křižovatkách (výjezdy jsou zablokované parkujícími auty), 

parkování v místech bránících průjezdu apod. 

 

2. Další projednávané záležitosti  

         
2.1. Opětovně diskutována na základě podnětu Ing. Sedlákové z ulice Okružní zřízení přechodu 

na ulici Okružní (u Komerční banky) k zastávce na Tabulovém vrchu. Vzhledem 

k nebezpečnosti, zastávka MHD Tabulový vrch se nachází naproti celé ulice Okružní a jediná 

možnost, jak se na tuto zastávku dostat, je procházet mezi projíždějícími auty, je třeba najít 

řešení ještě předtím, než se stane nějaká smrtelná nehoda.  

Stanovisko KMČ: KMČ žádá příslušného náměstka a příslušné odbory MMO o řešení 

tohoto nebezpečného stavu, nejlépe zřízením přechodu na ulici Okružní. 

 

2.2. Projednány informace o stavu žádostí KMČ:  

- lavičky u domů 24 – 62 budou opraveny do 31. 3. 2016 

- nová lavička na I. P. Pavlova 46 bude zřízena u vchodu naproti zvonkům do 31. 3. 2016 

- uhnilá lavička na hřišti v ulici Za Vodojemem bude opravena do jara 2016 

- ořezy stromů u osvětlení VO budou provedeny do 31. 3. 2016 

- vlastníci pozemků u konečné tramvajové zastávky byli vyzváni k úklidu pozemků. 

 

2.3.Projednán neutěšený stav podchodů pod ulicí Brněnskou. 

Stanovisko KMČ: KMČ žádá o vymalování podchodů.  
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2.4.V ulici Za Vodojemem přesahují vzrostlé tuje do parkoviště (u budovy pod hřištěm) a 

znemožňují využití veškerých parkovacích míst. 

Stanovisko KMČ: KMČ žádá o prořez tují přesahujících do parkovacích míst v ulici Za 

Vodojemem. 

 

2.5.V ulici Za nemocnicí je označení ulice zakryté keři. 

Stanovisko KMČ: KMČ žádá o prořez keřů zakrývajících označení ulice Za nemocnicí. 

 

2.6.Projednáno stanovisko k zakoupení ozvučovacího zařízení a využívání profesionálního 

nazvučení na akcích KMČ. 

Stanovisko KMČ: KMČ dává přednost rámcové smlouvě na profesionální nazvučení za 

navrženou symbolickou cenu. 

 

2.7.Projednány informace o zpracovávání mapových podkladů území KMČ – vymezení hranic, 

vyznačení vlastníků apod. Odkaz na podklady zaslán členům k prostudování, bude 

projednáno na příští KMČ. 

 

2.8.Seznámení s pravidly a možnostmi čerpání finančních prostředků rozpočtu KMČ na rok 2016 

– příprava rozpočtu KMČ na rok 2016. Návrh rozpočtu KMČ na rok 2016 a návrhy oprav 

chodníků a komunikací budou projednány na příští KMČ. 

 

2.9.Na příští KMČ dne 8. 3. 2016 bude za účastí Ing. Luňáčka z MMO projednán Regulační plán 

sídliště Brněnská – I. P. Pavlova. 

 

 

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  

                                                               - Projednání Regulačního plánu sídliště Brněnská – I. P.         

                                                                  Pavlova 

                                                               - Projednání návrhu rozpočtu KMČ na rok 2016 včetně    

                                                                 návrhu oprav chodníků a komunikací. 

 

 V. Ukončení  

 

 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.25 hod.. Příští schůze se bude konat dne 8. 3. 2016 

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 č. 13 


