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Zápis č. 1/2017 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 10. 1. 2017 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 10. 1. 2017 do bývalého internetového pracoviště v 

areálu JALTA (v 1. patře, po schodišti vpravo od ulice I. P. Pavlova).             
                       

II. Prezence  
 

Přítomni: Mgr. Luděk Krystýn, Ivan Boleloucký, PaedDr. Josef Borůvka, Michal Korec, Jana 

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

Vašíčková Ph.D. 
 

Nepřítomni: Jana Bašusová, Ing. Jaroslav Kuchař, Ondřej Malý  
 

Hosté: Koutný, Mlčoch – MPO, Metelka – PČR 
 

Po prezenci zahájil předseda Mgr. Luděk Krystýn v 18.00 hod. jednání komise městské části a řídil je 

po celou dobu jednání. Úvodem přivítal novou členku KMČ paní doc. Mgr. Janu Vašíčkovou Ph.D. a 

ostatní přítomné členy komise a hosty. V průběhu jednání bylo přítomno 9 členů komise. Komise 

byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

 
 

III. Projednávané záležitosti 
 

 

3.1. Na základě dotazů občanů proběhla diskuse o zvyšujícím se počtu heren v lokalitě KMČ, 

např. v ulici I. P. Pavlova herna Synot (místo restaurace Zorba) či v budově Jalty atd. 

Mnohé z těchto heren se nacházejí v blízkosti ZŠ Čajkovského, Gymnázia Čajkovského či 

ZUŠ Miloslava Stibora, což není dle názoru KMČ vhodné. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice vyjadřuje obavy se zvyšujícího se počtu 

heren v lokalitě a vznáší dotaz MMO, kdo tyto herny, zvláště pak nové, v lokalitě povolil.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 
 

3.2. Byla podána informace o odpovědi MMO na dotaz KMČ ohledně plánu výstavby 

cyklostezek v lokalitě: V lokalitě KMČ 13 - Nová Ulice se neplánuje žádná výstavby 

cyklostezek. V generelu figuruje cyklostezka podél ulice Okružní (od ulice Mošnerovy po 

Tř.Míru), která bude navazovat na stávající smíšenou stezku pro chodce a cyklisty vedoucí 

podél ulice Okružní od vodojemu po Mošnerovu ulici. Tato akce by se mohla realizovat až 

po roce 2022. 

 
 

3.3. Projednán mailový dotaz občanky z ulice Olbrachtova týkající se stanoviska KMČ k záměru 

Šantovka Toweru. Vzhledem k tomu, že ulice Olbrachtova ani místo záměru Šantovka 

Tower se nenachází v lokalitě působnosti KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice komise 

k tomuto dotazu nepřijala žádné usnesení. Na mailový dotaz bude v  tomto smyslu 

odpovězeno. 
 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 
 

3.4. Projednáno upozornění na problém na nedostatečné vynášení odpadkových košů u večerky 

U Vykoukalů v ulici Pionýrská. Určitým řešením by mohly být větší koše. 

 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice navrhuje instalaci větších odpadkových 

košů u večerky U Vykoukalů nebo častější vynášení košů stávajících. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
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3.4. Projednány informace o finančních prostředcích vyčleněných pro použití KMČ v roce 2017. 

Do konce února 2017 je třeba předložit plán činností a čerpání finančních prostředků na rok 

2017 do stanovené výše  Kč 130.000, Kč. Zároveň je třeba předložit požadavky na letošní 

opravy chodníků v částce 300.000,- Kč, kterou má KMČ alokovanou v rozpočtu odboru 

správy městských komunikací.  

Do příštího jednání Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice členové předloží 

návrhy činností do plánu na rok 2017 včetně návrhů na opravu chodníků a komunikací. 
 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 
 

IV. Nové požadavky 

4.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice vyjadřuje obavy se zvyšujícího se počtu   

       heren v lokalitě a vznáší dotaz MMO, kdo tyto herny, zvláště pak nové, v lokalitě povolil. 
 

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice navrhuje instalaci větších odpadkových 

košů u večerky U Vykoukalů nebo častější vynášení košů stávajících. 

               

 V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.20 hod.. Příští schůze se bude konat dne 14. 2. 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 


