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Zápis č. 1/2018 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 9. 1. 2018 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 9. 1. 2018 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, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák, doc. Mgr. Jana Vašíčková Ph.D. 
 

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

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

 
 

III. Projednávané záležitosti 
 

3.1. Informace o vydání Regulačního plánu RP – 21 Brněnská – I. P. Pavlova.  

 

3.2. 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. 

(8 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.3. Projednán opětovný požadavek občanů I. P. Pavlova 44 na odstranění zlomených a 

poškozených laviček u tohoto domu. Jedná se o 1 zlomenou lavičku a 2 poškozené lavičky 

(fota laviček v příloze). 
 

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. 

  (8 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.4. Projednána možnost výměny poškozených nebo již nevyhovujících laviček na ulicích 

Pionýrská, Brněnská, Hraniční a I. P. Pavlova. Jedná se o výměnu následujících laviček: 

Pionýrská 22 – pod topolem (1 ks), 

Pionýrská 22 x Pionýrská 24 – hřiště (2 ks), 

Pionýrská 24 x Pionýrská 26 – travnatá plocha mezi domy (2 ks), 

Pionýrská 24 x Pionýrská 26 – u chodníku do hájku (2 ks), 

Hraniční – hájek za knihovnou (2 ks), 

Brněnská – u chodníku za knihovnou (2 ks), 

Hraniční – zastávka MHD (3 ks), I. P. Pavlova 42, 44 –  

I. P. Pavlova 42 – před vchodem – odstranění a nahrazení novými s opěradly (2 ks),  

I. P. Pavlova – pod stromy - probíhá mezi domy (2 ks). 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o poškozených nebo již 

nevyhovujících laviček na ulicích Pionýrská, Brněnská, Hraniční a I. P. Pavlova:  

Pionýrská 22 – pod topolem (1 ks), 

Pionýrská 22 x Pionýrská 24 – hřiště (2 ks), 

Pionýrská 24 x Pionýrská 26 – travnatá plocha mezi domy (2 ks), 

Pionýrská 24 x Pionýrská 26 – u chodníku do hájku (2 ks), 
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Hraniční – hájek za knihovnou (2 ks), 

Brněnská – u chodníku za knihovnou (2 ks), 

Hraniční – zastávka MHD (3 ks),  

I. P. Pavlova 42 – před vchodem – odstranění a nahrazení novými s opěradly (2 ks),  

I. P. Pavlova – pod stromy - probíhá mezi domy (2 ks). 

  (8 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 
 

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 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 poškozených nebo již 

nevyhovujících laviček na ulicích Pionýrská, Brněnská, Hraniční a I. P. Pavlova:  

Pionýrská 22 – pod topolem (1 ks), 

Pionýrská 22 x Pionýrská 24 – hřiště (2 ks), 

Pionýrská 24 x Pionýrská 26 – travnatá plocha mezi domy (2 ks), 

Pionýrská 24 x Pionýrská 26 – u chodníku do hájku (2 ks), 

Hraniční – hájek za knihovnou (2 ks), 

Brněnská – u chodníku za knihovnou (2 ks), 

Hraniční – zastávka MHD (3 ks),  

I. P. Pavlova 42 – před vchodem – odstranění a nahrazení novými s opěradly (2 ks),  

I. P. Pavlova – pod stromy - probíhá mezi domy (2 ks). 

 
 

V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.15 hod.. Příští schůze se bude konat dne 13. 2. 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 


