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Zápis č. 3 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 8. 3. 2016 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 8. 3. 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, Kypěna – Městská policie Olomouc, Ing. Arch. Šobr - MMOL, Ing. Luňáček – OKR 

MMOL, Veverková, Moravcová, Černý - občané                              

 

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. KMČ byla seznámena Ing. Luňáčkem a Ing. Arch. Šobrem s regulačním RP-21 sídliště 

Brněnská – I. P. Pavlova. K tomu regulačnímu plánu proběhla diskuse se závěrem, že 

připomínky k RP – 21 budou za KMČ zpracovány a zaslány Ing. Luňáčkovi do 29. 3. 2016. 

 

2.2.KMČ bere na vědomí:  

- rozhodnutí  MMO odboru stavebního spisová značka S-SMOL/040804/2016/OS týkající se 

zvláštního užívání místní komunikace v ulici Horní lán,  

- vyjádření SMO odboru koncepce a rozvoje spisová značka S-SMOL/044761/2016/OKR 

k přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci I/46, ul. Brněnská a MK Wolkerova,  

- dohodu SMO odboru ŽP a Jaroslavy Jarošové zastoupené prováděcí firmou OCN 24-07 

s.r.o. spisová značka S-SMOL/037120/2016/OZP o povolení zvláštního užívání veřejné 

zeleně zábory a výkopové práce (umístění reklamní tabule typu „A“),  

- rozhodnutí  MMO odboru stavebního spisová značka S-SMOL/041068/2016/OS týkající se 

zvláštního užívání místní komunikace v ul. Hraniční u domu č. 23/18, u č.25/19,u č.p.65, 

vjezd mezi č.23/18 a 25/19, v obci Olomouc (chodník). 
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2.3.Projednán požadavek paní Blanky Koňaříkové na výsadbu stromů a případně nízkých keřů na 

koncové části ulice I. P. Pavlova (jedná se o úsek cca 80 m od odbočky do ulice Nad Lánem 

po odbočku do ulice Balcárkova, kdy stávající výsadba končí právě u odbočky do ulice Nad 

Lánem).   

Stanovisko KMČ: Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí 

s požadavkem na výsadbu stromů a případně nízkých keřů na koncové části ulice I. P. 

Pavlova (jedná se o úsek cca 80 m od odbočky do ulice Nad Lánem po odbočku do ulice 

Balcárkova, kdy stávající výsadba končí právě u odbočky do ulice Nad Lánem) a žádá o 

provedení této výsadby. 

 (9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 

2.4.Nepořádek a vzrostlé buřiny a křoviny na konečné tramvaje, u parkoviště Eurogema – úklid a 

ořez na pozemcích parcelní číslo 2123, LV 1724 ve vlastnictví Ministerstva pro místní 

rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, Staré Město, 11000 Praha 1 a Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2proveden dle 

KMČ nedostatečně a na pozemku parcelní číslo 2122, LV 8693 ve vlastnictví EUROGEMA 

CZ, a.s., Blanická 917/19, Hodolany, 77900 Olomouc nebyl proveden vůbec. 

Stanovisko KMČ: KMČ žádá o prověření. 

 

2.5.KMČ poukazuje na problém, který vzniká při údržbě zeleně a dalších pracích na zelen, kdy 

po odjezdu těžké techniky nejsou pozemky dány do původního stavu (zůstávají v trávě např. 

vyjeté koleje apod.). 

 

2.6. KMČ žádá o pokácení suchého stromu v parčíku u ulice I. P. Pavlova. 

 

2.7.Požadavek na prořez keřů zakrývajících označení ulice Za nemocnicí a „zviditelnění“ tohoto 

označení byl akceptován a realizován - . KMČ v této souvislosti děkuje za aktivní přístup 

pracovníkovi MMO panu Oto Holému.  

 

2.8.KMČ konstatuje, že požadavek na úpravu keřů před vchody v ulici Brněnská č. 46 – 48 – 50 

nebyl dokončen (dle dotazu na pracovníky TSMO, a.s. bylo zjištěno, že tento požadavek byl 

objednán, byla započata realizace, ale nebyla dokončena), a to jak na straně směrem k uložišti 

kontejnerů, tak na straně směrem k cestě na Prostějov. Keře dnes již dosahují do 1. patra 

domů. 

Stanovisko KMČ: KMČ žádá o nápravu. 

 

2.9.Požadavek na opravu podchodů pod ulicí Brněnskou byl realizován, ale absolutně 

nedostatečně, jen tak, aby bylo něco uděláno. Po prvních deštích většího rozsahu zateče 

dešťová voda smíchaná se špínou na opravené a vymalované prostory, takže to bude vypadat, 

jakoby se v podchodu nic nedělo.  

Stanovisko KMČ: KMČ doporučuje tuto zakázku reklamovat u provádějící firmy a provést 

tak, aby to bylo účelné, efektivní a hospodárné.  

 

2.10. KMČ byla seznámena s Pravidly pro použití navýšené částky 2,7 mil. Kč na opravy 

komunikací dle požadavků KMČ a na základě toho navrhuje k realizaci následující akci:  

- oprava panelového chodníku od zastávky Okružní po křižovatku Okružní x Hněvotínská, 

s příslušenstvím - přechodem na ulici Okružní (u Komerční banky) k zastávce na Tabulovém 

vrchu. 
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Stanovisko KMČ: KMČ navrhuje opravu panelového chodníku od zastávky Okružní po 

křižovatku Okružní x Hněvotínská, s příslušenstvím - přechodem na ulici Okružní (u 

Komerční banky) k zastávce na Tabulovém vrchu. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 

 

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 návrhu rozpočtu KMČ na rok 2016 včetně    

                                                                 návrhu oprav chodníků a komunikací. 

 

 V. Ukončení  

 

 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.45 hod.. Příští schůze se bude konat dne 12. 4. 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 


