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Zápis č. 3/2017 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 14. 3. 2017 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 14. 3. 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, Ing. Jaroslav Kuchař, Jana 

Lipovská, Michal Korec, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák, MVDr. František Špruček Ph.D., 

doc. Mgr. Jana Vašíčková Ph.D. 
 

Nepřítomni: Jana Bašusová, Ondřej Malý  
 

Hosté: strážníci č. 129 a 240 – MPO, nstržm. 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 ostatní přítomné členy komise a hosty. V průběhu jednání 

bylo přítomno 10 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 
 

III. Projednávané záležitosti 
 

3.1. Byla podána informace o odpovědi MMO na dotaz KMČ ohledně požadavku občanů 

z Brněnské 44, 46, 48, 50 týkající se zachování obousměrné neprůjezdnosti ulice Brněnská 

z ulic Pionýrská a Vojanova v RP – 21. Občané byli vyzváni k uplatnění námitek a 

připomínek k regulačnímu plánu RP – 21 v rámci probíhajícího veřejného projednávání. 
 

3.2. Byla podána informace o odpovědi MMO na dotaz KMČ ohledně řešení majetkových 

vztahů ke komunikacím v lokalitě Na Tabulovém vrchu a Profesora Fuky. Probíhají jednání 

o předání, problém je již letitý a bohužel nebyl vyřešen kompletně hned po kolaudaci 

komunikací v letech cca 2008 - 2009.  Řešení až po cca 9 letech je samozřejmě 

komplikované, a to zejména s ohledem na současné majetkoprávní vztahy.  Termín převzetí 

zatím nelze stanovit.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice doporučuje, aby SMO převzalo či 

odkoupilo od ČR (právo hospodaření má Úřad práce České republiky, Dobrovského 25, 

Holešovice, Praha 7) komunikaci Profesora Fuky. 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.3. Projednána žádost o stanovisko Odboru správy městských komunikací a MHD oddělení 

dopravních opatření a mobiliáře MO týkající se úpravy dopravního značení - zákazových 

značek při vjezdu do vnitrobloků Hraniční 1 a Hraniční 35. Z důvodu vývozu odpadu jsou 

značky doplnění dodatkovou tabulkou s rozsahem platnosti. V současné době jsou však 

každá v jiném rozsahu (Po a Čt 8 - 16, druhá Po až Čt 8 - 16) a proto doporučujeme jejich 

sjednocení. Odvoz odpadu probíhá každé Po a Čt mezi 6 -12 hod., každou středu mezi 6 - 

12 hod. a Út a Pá nastřídačku dopoledne nebo odpoledne. Po konzultaci s TSMO navrhuje 

MMO rozsah Po - Pá 6 - 12 hod. KMČ s tímto návrhem souhlasí, konstatuje však, že ani 

tato navrhovaná úprava neřeší více než 15 let existující problém. Vhodnější variantou by 

bylo úplné odstranění dodatkových tabulek s rozsahem platnosti nebo řešení primárního 

důvodu. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s úpravou dopravního značení 

- zákazových značek při vjezdu do vnitrobloků Hraniční 1 a Hraniční 35, konstatuje však, 

že ani tato navrhovaná úprava neřeší více než 15 let existující problém. Vhodnější 

variantou by bylo úplné odstranění dodatkových tabulek s rozsahem platnosti nebo řešení 

primárního důvodu.   

              (10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 



Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 
 

2 

 

 

3.4. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice upozorňuje na nutnost provedení oprav 

hracích prvků na dětských hřištích na ulicích Hraniční a Vojanova (např. vyviklané 

kotvící šrouby u postranních lan na prolézačku, přetržená lana, na kterých je zavěšená 

pneumatika, přetržené závěsné lano a uvolněné šrouby na prolézačce).  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.5. Na konečné tramvaje, u parkoviště Eurogema a na konečné zastávce za zábradlím je 

nepořádek. Jedná se o pozemky parcelní číslo 2123, LV 1724 ve vlastnictví Ministerstva pro 

místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, Staré Město, 11000 Praha 1 a Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 

Praha 2, a parcelní číslo 2122, LV 8693 ve vlastnictví EUROGEMA CZ, a.s., Blanická 

917/19, Hodolany, 77900 Olomouc. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá odbor životního prostředí o 

vyzvání majitelů výše uvedených pozemků k sjednání nápravy (ořezání křovin a úklid 

nepořádku) 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.6. Projednána potřeba úprav a ořezů zeleně: vyřezat velký zelený keř mezi cestou u výtvarné 

školy Pionýrská 4 a kostelem na Nové Ulici, vykácet nízké keře před obchodem u bytového 

domu Hraniční 23, ostříhat keř v zadní části střediska Jalta u bazénku podél chodníku 

propojujícího park s parkovištěm u mateřské školky. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o provedení následujících úprav a 

ořezů zeleně: vyřezat velký zelený keř mezi cestou u výtvarné školy Pionýrská 4 a kostelem 

na Nové Ulici, vykácet nízké keře před obchodem u bytového domu Hraniční 23, ostříhat 

keř v zadní části střediska Jalta u bazénku podél chodníku propojujícího park s 

parkovištěm u mateřské školky.  

(10 ro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.7. Projednány požadavky na opravy komunikací z rozpočtu odboru dopravy a rozpočtu KMČ 

v roce 2017. KMČ navrhuje v roce 2017 následující opravu chodníků: oprava chodníků 

v ulici Za Vodojemem 4, 6, 8, chodníky v ulici Brněnská 64 – 58, chodníky v ulici Brněnská 

včetně příchodu k městské knihovně, opravy chodníku k domu Hraniční 23 a pokračovat 

v právě chodníku v ulici Za Vodojemem od domu č. 42, oprava chodníku v ulici Za 

Vodojemem u domu č. 62.  

 (10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

IV. Nové požadavky 
 

4.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice doporučuje, aby SMO převzalo či 

odkoupilo od ČR (právo hospodaření má Úřad práce České republiky, Dobrovského 25, 

Holešovice, Praha 7) komunikaci Profesora Fuky. 
 

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s úpravou dopravního značení - 

zákazových značek při vjezdu do vnitrobloků Hraniční 1 a Hraniční 35, konstatuje však, že 

ani tato navrhovaná úprava neřeší více než 15 let existující problém. Vhodnější variantou by 

bylo úplné odstranění dodatkových tabulek s rozsahem platnosti nebo řešení primárního 

důvodu. 
 

4.3. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice upozorňuje na nutnost provedení oprav 

hracích prvků na dětských hřištích na ulicích Hraniční a Vojanova (např. vyviklané kotvící 

šrouby u postranních lan na prolézačku, přetržená lana, na kterých je zavěšená pneumatika, 

přetržené závěsné lano a uvolněné šrouby na prolézačce). 
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4.4. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá odbor životního prostředí o vyzvání 

v bodě 3.4 uvedených majitelů pozemků ke zjednání nápravy (ořezání křovin a úklid 

nepořádku) 

4.5. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o provedení následujících úprav a 

ořezů zeleně: vyřezat velký zelený keř mezi cestou u výtvarné školy Pionýrská 4 a kostelem 

na Nové Ulici, vykácet nízké keře před obchodem u bytového domu Hraniční 23, ostříhat 

keř v zadní části střediska Jalta u bazénku podél chodníku propojujícího park s parkovištěm 

u mateřské školky.  

               

 V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.25 hod.. Příští schůze se bude konat dne 11. 4. 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 


