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Zápis č. 12 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 13. 12. 2016 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 13. 12. 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, Michal Korec, Ing. Jaroslav 

Kuchař, Jana Lipovská, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák, MVDr. František Špruček Ph.D. 
 

Nepřítomni: PaedDr. Josef Borůvka, Ondřej Malý  
 

Hosté: Koutný, Mlčoch – MPO, Metelka – PČR, RNDr. L. Šnevajs – náměstek primátora, Ing. Dana 

Macková, Mgr. Macek, Tomáš Macek – SVJ Za Vodojemem 1006/6 
 

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. Poděkování Policii ČR a MPO za spolupráci v roce 2016. Ze strany přítomných občanů byla 

zmíněna problematika parkování v ulicích Za Vodojemem a Mošnerově, zvláště pak 

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

parkování v místech bránících průjezdu apod. Tento problém se dotýká i ulic Vojanova, 

Hraniční, Čajkovského a I. P. Pavlova a v křižovatek ulic Za Vodojemem, Mošnerova, I. P. 

Pavlova, Vojanova, Čajkovského. 
 

2. Další projednávané záležitosti   
 

 

2.1. RNDr. L. Šnevajs, náměstek primátora, prezentoval návrh revitalizace části hřbitova na 

Nové Ulici. Osvětlil širší souvislosti a seznámil s návrhy na podobu úseku nové hřbitovní 

zdi. K návrhům:  

1.       Dusaná nepálená hlína na betonovém základu s betonovou hlavou – varianta hlína 

2.       Prefabrikované černé strukturované panely – varianta beton 

3.       Replika zdi z lícového zdiva – varianta cihla 

Proběhla diskuse, na jejímž základě byla zavrhnuta varianta beton a byla diskutována nově 

navržená zelená varianta (použití zeleně).  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice nesouhlasí s betonovou variantou nové 

hřbitovní zdi realizované v rámci revitalizace části hřbitova na Nové Ulici a souhlasí 

s variantami nové zdi v následujícím pořadí: 

1. Varianta zelená 

2. Varianta cihlová 

3. Varianta hlína 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

2.2. Projednána žádost SVJ Za Vodojemem 1006/6 ohledně zjednání nápravy a opravy chodníku 

před domem tohoto SVJ zničeným různými překopy (ČEZ, plynaři apod.) a budováním 

nového parkoviště u tohoto domu, kdy byl rovněž rozježděn i zelený pozemek u lampy 

domu (viz žádost v příloze). V rámci diskuse bylo konstatováno, že KMČ má možnost 

opravit chodníky v ulici Za Vodojemem nejdříve v roce 2017 v rámci rozpočtu KMČ na 
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tento rok, s čímž vyjádřili všichni členové KMČ souhlas. Zároveň však je třeba, aby 

realizátor stavby nových parkovišť uvedl poškozené zelené i nezelené pozemky do 

původního stavu. Přítomní občané kritizovali také provedení parkovišť a nedostatečný 

prostor pro manipulaci, zvláště u výše uvedeného domu, kdy parkoviště jsou postavena tak, 

že při vycouvávání z parkoviště musí řidič najet na chodník. 
  

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o uvedení chodníků a pozemků po 

stavbě nových parkovišť v ulici Za Vodojemem do původního stavu, a to v co nejkratším 

termínu. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

2.3. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o sdělení vyřízení žádosti o 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) 
 

 

2.4. Podána informace o názvu nové ulice v lokalitě KMČ, a to ulice Františka Šantavého. Tento 

název byl v časové tísni projednán jen s předsedou KMČ.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice bere na vědomí informaci o názvu nové 

ulici a s názvem vyjadřuje souhlas.  

(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 19.25 hod.. Příští schůze se bude konat dne 10. 1. 2017 

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 


