
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

1 

 

 

Zápis č. 12/2017 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 12. 12. 2017 

 
 I. Zahájení 

       

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

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

doc. Mgr. Jana Vašíčková Ph.D. 
 

Nepřítomni: PaedDr. Josef Borůvka, Ondřej Malý 
 

Hosté: strážník Jiří Kovalčík, Koutný – MPO, pprap. 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 12 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  

 
 

III. Projednávané záležitosti 
 

3.1. Opětovné upozornění na schody na konečné tramvaje, které je třeba i z bezpečnostního 

hlediska opravit.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice opětovně žádá o opravu schodů na 

konečné tramvaje.  

(12 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.2. Projednána občanská aktivita Opravte Mošnerovu! (http://opravtemosnerovu.webnode.cz/ ), 

která upozorňuje na problém ulice Mošnerova v Olomouci – 1. Chybí chodníky - pěší chodí 

z větší části po kraji silnice v těsné blízkosti projíždějících aut, 2. Tma - v 

nejnebezpečnějších místech chybí veřejné osvětlení, 3. Hranice vozovky nepoznáte - v 

některých místech nepoznáte, kde silnice končí a začíná. To přispívá ke vzniku dopravních 

nehod, 4. Stav vozovky - povrch vozovky je na mnoha místech v havarijním stavu. KMČ 

souhlasí s požadavky této občanské aktivity a žádá o řešení neutěšeného stavu ulice 

Mošnerova.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s požadavky občanské aktivity 

Opravte Mošnerovu! a žádá o řešení neutěšeného stavu ulice Mošnerova. 

(12 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.3. Projednáno opětovný podnět SVJ Na Tabulovém vrchu 5, 7 týkající se parkování na ul. Na 

Tabulovém vrchu, kdy problém spočívá v parkování motorových vozidel na zakázaných 

místech, kdy nejsou respektována obecná ustanovení týkající se parkování motorových 

vozidel, ač jsou parkovací stání řádně označena příslušným svislým a vodorovným 

dopravním značením. Dopravní situace se v dané lokalitě neustále zhoršuje. Subjektivním 

důvodem je na vině všeobecná špatná dopravní morálka a znalosti předmětných předpisů. 

Týká se to nejen některých obyvatel přilehlých nemovitostí, ale zejména jejich návštěv a 

zákazníků některých zde situovaných institucí a zařízení (např. bankovní ústav, 

gastronomická zařízení apod.). Není výjimkou, že po stranách celé pozemní komunikace 

jsou v denní i noční v souvislé řadě zaparkována nejrůznější motorová vozidla, porušující 

zákon č. 361/2000 Sb. Viz výše. Bezkolizní průjezdnost se stává nadlidským výkonem. 

Jejich navrhovaná řešení v podobě instalace jasného a výraznějšího jak svislého, tak i 

vodorovného dopravního značení, stejně jako opatření stran represivních orgánů, stále 
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nejsou realizována. Majetkoprávní jednání o předmětné ulici-komunikaci jsou stále 

neukončená. KMČ opětovně konstatuje, že dle sdělení pracovníků OKR MMO je značení 

nerealizovatelné kvůli majetkovým vztahům, kdy komunikace není ve vlastnictví města 

Olomouce. KMČ doporučuje vlastníkům parkovacích stání, jejichž práva jsou dotčena 

„nezákonným“ jednáním řidičů motorových vozidel, aby vždy při zjištění porušení 

některých ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění změn a novelizací hlásili zejména na MPO a přivolali tak hlídku ke 

zjednání nápravy. Dále SVJ poukázalo na nesjízdnost pozemní komunikace Na Tabulovém 

vrchu v Olomouci, jelikož tato pozemní komunikace není nijak ošetřována, působením 

povětrnostních vlivů (sníh a led) se tak stává životu a zdraví nebezpečná. SVJ požaduje 

zahrnutí pozemní komunikace Na Tabulovém vrchu v Olomouci do plánu jak letní, tak 

hlavně zimní údržby a jeho plnění. KMČ s tímto požadavkem souhlasí, musí však 

konstatovat, že dle sdělení TSMO, a.s. není ulice Na Tabulovém vrchu zahrnuta do zimní 

údržby právě kvůli nedořešeným majetkovým vztahům, kdy komunikace není ve vlastnictví 

města Olomouce.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice konstatuje, že problém parkování a 

zimní údržby v ulici Na Tabulovém vrchu je do vyřešení majetkovým vztahům k této 

komunikaci, kdy tato komunikace není ve vlastnictví města, pravděpodobně neřešitelný. 

KMČ proto žádá MMO o neprodlené řešení majetkových vztahů ke komunikacím 

v lokalitě Na Tabulovém vrchu a Profesora Fuky. Zároveň žádá o zařazení komunikací 

Na Tabulovém vrchu a Profesora Fuky do plánu jak letní, tak hlavně zimní údržby (již 

pro zimu 2017/2018) a o jeho plnění, a to přes nevyřešené majetkoprávní vztahy. I na 

těchto ulicích žijí občané města Olomouce a za tyto nevyřešené vztahy nenesou 

odpovědnost. 

(12 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.4. Projednána problematika stavu laviček a jejich možná revitalizace. Na dalším jednání KMČ 

budou projednány stavy laviček na konkrétních místech a bude projednán návrh na jejich 

revitalizaci.  
 

3.5. Projednány a schváleny termíny jednání KMČ v roce 2018: 9. 1. 2018, 13. 2. 2018, 13. 3. 

2018, 10. 4. 2018, 15. 5. 2018, 12. 6. 2018, 10. 7. 2018, 14. 8. 2018, 11. 9. 2018, 9. 10. 

2018, 13. 11. 2018, 11. 12. 2018. 

 
 

 

IV. Nové požadavky 
 

4.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice opětovně žádá o opravu schodů na 

konečné tramvaje.   

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s požadavky občanské aktivity 

Opravte Mošnerovu! a žádá o řešení neutěšeného stavu ulice Mošnerova. 

4.3. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice konstatuje, že problém parkování a 

zimní údržby v ulici Na Tabulovém vrchu je do vyřešení majetkovým vztahům k této 

komunikaci, kdy tato komunikace není ve vlastnictví města, pravděpodobně neřešitelný. 

KMČ proto žádá MMO o neprodlené řešení majetkových vztahů ke komunikacím v lokalitě 

Na Tabulovém vrchu a Profesora Fuky. Zároveň žádá o zařazení komunikací Na Tabulovém 

vrchu a Profesora Fuky do plánu jak letní, tak hlavně zimní údržby (již pro zimu 2017/2018) 

a o jeho plnění, a to přes nevyřešené majetkoprávní vztahy. I na těchto ulicích žijí občané 

města Olomouce a za tyto nevyřešené vztahy nenesou odpovědnost. 
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V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.55 hod.. Příští schůze se bude konat dne 9. 1. 2018 

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 


