
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

1 

 

 

 

Zápis č. 9 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 13. 9. 2016 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 13. 9. 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, Michal 

Korec, Ing. Jaroslav Kuchař, Jana Lipovská, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák,  
 

Nepřítomni: Ing. Václav Kratochvíl, Ondřej Malý, MVDr. František Špruček Ph.D. 
 

Hosté: Žák – Policie ČR, Brokoš - MPO                                                       
 

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. Ze strany Policie ČR podány informace ke vznesenému požadavku 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. V měsících červenec a srpen letošního roku byl běžný výkon služby 

policistů Obvodního oddělení Olomouc 4 směřován ve větší míře právě do naší lokality, o 

čemž svědčí i počet zjištěných přestupků v dopravě, které byly za dané období oznámeny 

příslušnému správnímu orgánu. I nadále bude výkon služby policistů daného útvaru 

orientován do dané lokality se zaměřením na parkování v křižovatkách, na zeleni nebo 

v místech bránících průjezdu. 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice bere na vědomí. 
 

       

1.2. Ze strany Policie ČR podány informace k problematice zvýšené koncentrace bezdomovců 

v areálu bývalých sovětských kasáren v ulici Profesora Fuky, kteří protiprávně obývají 

budovy v cizím vlastnictví, do kterých se protiprávně nabourali a jeho řešení. Byl dohodnut 

společný postupu PČR a MPO v konkrétní době za účelem společných akcí. Současně byla 

doporučena aplikace ust. § 15 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

(upozornění všech majitelů objektů na současný stav, který může vést k ohrožení nebo 

porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti). 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice bere na vědomí. 
 

 

1.3. S PČR a MPO projednáno nedostatečné dopravní značení na křižovatkách Hněvotínská x 

Profesora Fuky a Okružní x Mošnerova při vjezdech na sídliště, kde chybí dopravní značky 

Zákaz vjezdu nákladních automobilů (mimo dopravní obsluhy). Tato značka je pouze před 

křižovatkou ulic Mošnerova x Profesora Fuky, což se jeví jako nedostatečné.  

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o instalaci chybějících dopravních 

značek Zákaz vjezdu nákladních automobilů (mimo dopravní obsluhy) na křižovatkách 

Hněvotínská x Profesora Fuky a Okružní x Mošnerova při vjezdech na sídliště.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
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2. Další projednávané záležitosti   
 

 

2.1.Žádost SMO odboru majetkoprávního spisová značka SMOL/136868/2016/OMAJ/Jan, 

týkající se části pozemku parc. číslo 2117 ostatní plocha o výměře 36 m2  v k. ú. Nová 

Ulice, obec Olomouc.  

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

části pozemku parc. číslo 2117 ostatní plocha o výměře 36 m2  v k. ú. Nová Ulice, obec 

Olomouc za účelem vybudování parkovacích míst pro návštěvníky a uživatele zařízení 

„Polyfunkční dům mateřská školka Horní Lán“ s podmínkou, že vybudováním 

parkovacích míst a jejich propojením s ulicí Horní Lán na pozemku parc. číslo 2117 

ostatní plocha o výměře 36 m2  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc nedojde ke zhoršení již 

tak velmi složité dopravní situace v oblasti křižovatky I. P. Pavlova x Horní Lán. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

2.2. V ulici Čajkovského naproti vchodů domu 6 a 8 se nachází pravděpodobně usychající topol, 

který je třeba odborně prohlédnout a případně ho odstranit, aby neohrožoval majetek či 

životy.  

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o odborné prohlédnutí 

pravděpodobně usychajícího topolu naproti vchodů 6 a 8 v ulici Čajkovského a o jeho 

eventuální odstranění.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

2.3. Projednána informace občanů vysoké neposečené trávě mezi tratí a chodníkem u OBI. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o provedení sečení výše uvedené 

zeleně.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

2.4. Projednána informace o poškozené prolézačce na dětském hřišti v ulici Za Vodojemem.  

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o kontrolu zařízení dětského hřiště 

v ulici Za Vodojemem a o eventuální opravy zařízení hřiště.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

2.5. V ulici Vojanova vpravo po odbočení z ulice Brněnské byl uvolněný poklop kanálu. Po 

upozornění členem KMČ byl pracovníky TSMO, a.s. bezodkladně opraven a bylo tak 

zabráněno možným úrazům.  
 

 

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 19.25 hod.. Příští schůze se bude konat dne 11. 10. 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 


