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

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 10. 10. 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: strážník Jiří Kovalčík – MPO, pprap. Metelka – PČR, Hana Veverková 
 

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 9 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

 
 

III. Projednávané záležitosti 
 

3.1. Opětovně projednán (naposledy projednáván na zasedání 8. 8. 2017) problém ohledně 

odpadních nádob na tříděný odpad na ulici Čajkovského, křížící se s ulicí Pionýrská, a to 

vzhledem k tomu, že situace je stále stejná, ba naopak ještě horší, kdy i nové kontejnery 

začínají obrůstat vegetací a odpad se hromadí už i kolem kontejnerů, z důvodu nulové 

údržby okolí majitelů nádob a u některých nádob i bez řádného svozu odpadu a obyvatelé 

přilehlých domů, musí nedobrovolně odklízet odpad, aby byl v okolí zajištěn, aspoň v rámci 

možností, pořádek a KMČ neobdržela na tento její požadavek žádnou odpověď.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice opětovně vyjadřuje souhlas s žádostí 

pana Miroslava Bednaříka a žádá o odstranění všech sběrových nádob na křižovatce 

Čajkovského x Pionýrská. Dále vznáší dotaz na kompetenci umísťování kontejnerů (kdo o 

jejich umístění rozhoduje či ho schvaluje).  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel)  

 
 

3.2. Projednán investiční záměr úprav křižovatky I. P. Pavlova x Hraniční ve variantách – malá 

okružní křižovatka a světelně řízená křižovatka. Tento záměr bude projednáván dne 18. 10. 

2017 na jednání komise pro architekturu a územní plánování. Jednání komise se za KMČ 

zúčastní doc. Mgr. Jana Vašíčková Ph.D. KMČ upřednostňuje variantu malé okružní 

křižovatky. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice v rámci investiční záměr úprav 

křižovatky I. P. Pavlova x Hraniční upřednostňuje variantu malé okružní křižovatky.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel)  

 
 

3.3. Projednána organizace slavnostního setkání jubilantů KMČ Olomouc – Nová Ulice 

konaného u příležitosti jejich letošního životního jubilea dne 18. 10. 2017 v obřadní síni 

olomoucké radnice.  
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IV. Nové požadavky 
 

4.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice opětovně vyjadřuje souhlas s žádostí 

pana Miroslava Bednaříka a žádá o odstranění všech sběrových nádob na křižovatce 

Čajkovského x Pionýrská. Dále vznáší dotaz na kompetenci umísťování kontejnerů (kdo o 

jejich umístění rozhoduje či ho schvaluje).   

 
 

V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.15 hod.. Příští schůze se bude konat dne 14. 11. 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 


