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Zápis č. 10 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 11. 10. 2016 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 11. 10. 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, Jana Lipovská, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák, MVDr. František Špruček Ph.D. 
 

Nepřítomni: Ondřej Malý, Ing. Jaroslav Kuchař 
 

Hosté: str. Brokešová – MPO, Mgr. Radek Patsch, Mgr. Olga Shaaban Zemčáková, Marcela 

Malasková, Gulská, Růžičková, Tomáš Szotkowski, Martin Hrabec a další – zástupci Rady školy ZŠ 

Heyrovského a zástupci rodičů a vedení  ZŠ Čajkovského                                                      
 

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. 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) 

 

2. Další projednávané záležitosti   
 

 

2.1.Žádost SMO odboru majetkoprávního spisová značka SMOL/210875/2016/OMAJ/MR/Skl, 

týkající se části pozemku parc. číslo 1077 ostatní plocha o výměře 4 m2  v k. ú. Nová Ulice, 

obec Olomouc.  

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

části pozemku parc. číslo 1077 ostatní plocha o výměře 4 m2  v k. ú. Nová Ulice, obec 

Olomouc za účelem umístění nové plakátovací plochy společností RENGL, s.r.o., a to 

z důvodu jejího nezapadání do urbanistického rázu okolí (např. její velikost cca 8 m2) a 

rovněž nevhodnosti takové stavby v blízkosti sakrální stavby (kostela Panny Marie 

Pomocné) a pietního místa (zrušený hřbitov).  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

2.2. Byla projednána žádost zástupců Rady školy ZŠ Heyrovského a zástupců rodičů a vedení 

ZŠ Čajkovského na zřízení přechodu pro chodce v ulici Čajkovského u ZŠ a Gymnázia 

Čajkovského za účelem zajištění bezpečnosti žáků školy a jejich doprovodu. V ulici se u ZŠ 

a Gymnázia Čajkovského zvýšila frekvence dopravy z důvodu provozu Čajkarény a zároveň 

se zvýšil počet žáků školy z původních 60 na stávajících 174.  
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Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá zřízení přechodu pro chodce v 

ulici Čajkovského u ZŠ a Gymnázia Čajkovského za účelem zajištění bezpečnosti žáků 

školy a jejich doprovodu.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

2.3. Projednána možnost doplnění počtu členů KMČ na 13, když po rezignaci 3 členů KMČ jsou 

neobsazena 2 místa. V případě potřeby je schopna členy KMČ navrhnout.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc-Nová Ulice žádá o doplnění počtu členů KMČ na 13.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

2.4. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice deleguje pana PaedDr. Borůvku jako 

zástupce KMČ na jednání výrobního výboru na zpracovávanou studii „Revitalizaci části 

hřbitova ve prospěch parku".  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

2.5. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice kladně hodnotí zpětnou vazbu na 

zaslané požadavky a další informace o projednávaných věcech.  
 

2.6. KMČ projednala nedokončenou opravu chodníku před vilou Stratilových, Čajkovského 

591/17. Při opravě chodníku, který měl být vyasfaltován, byla objevena stará a nefunkční 

šachta, která byla pouze ohrazena (viz. foto v příloze zápisu) a dokončení opravy chodníků 

se na několik týdnů zastavilo.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o dokončení opravy chodníku 

před vilou Stratilových, Čajkovského 591/17. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 
 

2.7. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o posečení trávy mezi tratí a 

chodníkem u OBI. Dále žádá o úpravu zeleně, která zakrývá značku Zákaz vjezdu všech 

vozidel u lípy u „pyramidy“ v ulici Mošnerova. 
 
 

2.8. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s podzimním termínem 

sběrové soboty  v roce 2017 (i když by stejně jako v roce 2016 upřednostnila jarní termín), 

upozorňuje rovněž na termín 28. 10. 2016, který se jeví vzhledem ke státnímu svátku jako 

absolutně nevhodný a přivítala by jiný sobotní termín. 

(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    

               

 V. Ukončení  
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.35 hod.. Příští schůze se bude konat dne 8. 11. 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 

http://dopravni-znacky.superia.cz/zakazove_znacky/zakaz_vjezdu_vsech_vozidel.php
http://dopravni-znacky.superia.cz/zakazove_znacky/zakaz_vjezdu_vsech_vozidel.php

