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Zápis č. 7/2017 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 11. 7. 2017 

 
 I. Zahájení 
       
KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 11. 7. 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, Pavel Sirotňák, doc. Mgr. Jana Vašíčková Ph.D. 
 

Nepřítomni:  Jana Bašusová, Michal Korec, Ondřej Malý, Drahomíra Sedláčková, MVDr. František 
Špruček Ph.D., 
 

Hosté: strážníci Kovalčík – 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 7 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 
 

III. Projednávané záležitosti 
 

3.1. Projednána informace a žádost občanů Hněvotínské 15 o poškození oplocení areálu na 
Tabulovém vrchu, se kterým hospodaří Úřad práce. Toto poškození oplocení se nachází v 
horní části nádvoří u domů Hněvotínská 9 až Hněvotínská 15. Tato díra v oplocení slouží ke 
vstupu bezdomovců do areálu, a dále rovněž touto dírou vcházejí do areálu děti 
(pravděpodobně z přilehlého obytného souboru Hněvotínská - Okružní) ve věku cca 10 - 14 
let (foto poškození v příloze). Občané žádají, aby vlastník oplocení provedl jeho opravu. 
V této souvislosti KMČ poukázala na další poškozená místa v oplocení tohoto areálu, na 
které již KMČ upozorňovala v zápise ze dne 8. 11. 2016. Jedná se o poškození plotu ulice 
Jana Zrzavého (chodník spojující ulici Mošnerovu s ulicí Hněvotínskou), kdy v délce cca 7 
metrů chybí oplocení a je v ní vyšlapaná "dálnice" pro nezákonné uživatele objektu. V 
objektu je tak stále živo a dochází tak k možnému ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku 
a bezpečnosti, V objektu byl bezdomovci již několikrát způsoben požár se zásahem IZS. 
Naposledy v pátek 7. 7. 2017 ve večerních hodinách, kdy zde u nahlášeného požáru 
v objektu zasahovaly tři vozy HZS a posádka PČR.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s požadavkem občanů a žádá 
příslušné orgány o dořešení problému s bezdomovci a o zajištění objektu strany nádvoří u 
domů Hněvotínská 9 až Hněvotínská 15 a ze strany chodníku na ulici Jana Zrzavého tak, 
aby byl zajištěn pořádek a bezpečnost občanů a jejich majetku. 
(7 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.2. Projednán požadavek občanky Jaroslavy Poštulkové na zrušení či posunutí dle jejího názoru 
nebezpečného přechodu pro chodce za křižovatkou ulic I. P. Pavlova a Okružní na straně k 
vodojemu. K této problematice proběhla diskuse se závěrem, že problematiku uvedeného 
přechodu je třeba řešit komplexně při řešení nebezpečnosti celé křižovatky Okružní x I. P. 
Pavlova.  
 

3.3. Projednány informace z majetkoprávního odboru MMO o rozhodnutí Zastupitelstva města 
Olomouce týkající se pozemků parc. č. 978/2 ostatní plocha a parc. č. 978/8 zahrada, vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. KMČ vyjádřila  
 

3.4. Projednán požadavek občanů I. P. Pavlova 44 na odstranění zlomených a poškozených 
laviček u tohoto domu, a to bez náhrady, jelikož se tam na nich schází různá individua za 
účelem konzumace návykových látek a narušují zde pořádek. Jedná se o 1 zlomenou lavičku 
a 2 poškozené lavičky.  
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Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s požadavkem občanů 
Brněnská 44 na odstranění zlomených a poškozených laviček u tohoto domu. 

  (7 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.5. Projednán stav požadavku KMČ zaslaného dne 30. 4. 2017 na oddělení KMČ a DP, odbor 
správy městských komunikací a MHD (pan J. Šulc) a TSMO a.s. (pan Čech) týkající se 
opravy chodníků z prostředků odboru dopravy a oprav chodníků a komunikací v roce 2017 
z prostředků OVVI. Do dne zasedání KMČ nedošlo k žádné zpětné vazbě, stanovení 
termínu realizace KMČ požadovaných oprav, ani k zahájení jakékoliv požadované opravy. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o sdělení informace o stavu 
požadavku KMČ zaslaného dne 30. 4. 2017 na oddělení KMČ a DP, odbor správy 
městských komunikací a MHD (pan J. Šulc) a TSMO a.s. (pan Čech) týkající se opravy 
chodníků z prostředků odboru správy městských komunikací a MHD a oprav chodníků a 
komunikací v roce 2017 z prostředků OVVI.  
(7 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 
 

IV. Nové požadavky 
 

4.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s požadavkem občanů a žádá 
příslušné orgány o dořešení problému s bezdomovci a o zajištění objektu strany nádvoří u 
domů Hněvotínská 9 až Hněvotínská 15 a ze strany chodníku na ulici Jana Zrzavého tak, 
aby byl zajištěn pořádek a bezpečnost občanů a jejich majetku. 

 

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s požadavkem občanů I. P. 
Pavlova 44 na odstranění zlomených a poškozených laviček u tohoto domu. 

 

4.3. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o sdělení informace o stavu 
požadavku KMČ zaslaného dne 30. 4. 2017 na oddělení KMČ a DP, odbor správy 
městských komunikací a MHD (pan J. Šulc) a TSMO a.s. (pan Čech) týkající se opravy 
chodníků z prostředků odboru správy městských komunikací a MHD a oprav chodníků a 
komunikací v roce 2017 z prostředků OVVI. 

 

V. Závěr  
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.00 hod.. Příští schůze se bude konat dne 8. 8. 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 


