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Zápis č. 3/2018 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 13. 3. 2018 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 13. 3. 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, Jana Bašusová, Ivan Boleloucký, PaedDr. Josef Borůvka, Ing. 

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

Ph.D., doc. Mgr. Jana Vašíčková Ph.D. 
 

Nepřítomni: Ing. Michal Korec, Ondřej Malý 
 

Hosté: strážníci Schneider a Brisuda – MPO, prap. Metelka – PČR, Jan Balcárek 
 

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. Projednány podněty pana Balcárka z ulice Pionýrské:  

- kruhový objezd Hněvotínská x Okružní, 

- parkování na ulici Pionýrská, 

- problém s přístřešky na ulici Pionýrská 24, 26 (stejný problém na ulici I. P. Pavlova 60, 

69). 

 

3.2.Projednána žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Olomouce, spisová značka S-SMOL/288632/2016/OMAJ/Kli, týkající se pozemků 

parc. číslo 1115/10 ostatní plocha a par. č. 1348 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec 

Olomouc o celkové výměře max. 2100 m2 společnosti STAR – FINANCE, spol. s r. o. KMČ 

nesouhlasí s prodejem pozemků parc. číslo 1115/10 ostatní plocha a par. č. 1348 ostatní 

plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc o celkové výměře max. 2100 m2 společnosti STAR – 

FINANCE, spol. s r. o. za účelem výstavby zpevněné parkovací plochy pro osobní a nová 

vozidla zákazníků žadatele. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice nesouhlasí s prodejem pozemků parc. 

číslo 1115/10 ostatní plocha a par. č. 1348 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 

o celkové výměře max. 2100 m2 společnosti STAR – FINANCE, spol. s r. o. za účelem 

výstavby zpevněné parkovací plochy pro osobní a nová vozidla zákazníků žadatele. 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

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

nepořádek a je tam buřeň. 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 a buřeně).  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 



Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 
 

2 

 

3.4. Projednána potřeba úprav a ořezů zeleně: ostříhat keře na ulici Pionýrská 26 u knihovny na 

ulici Brněnská. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o ořez keřů na ulici Pionýrská 26 

u knihovny na ulici Brněnská.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

3.5. Projednány výtluky u kanalizačních vpustí na ulici I. P. Pavlova 78 – 114.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o opravu výtluků (u kanalizačních 

vpustí) na ulici I. P. Pavlova 78 – 114. 

 (10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

3.6. Projednán nedostatek košů na psí exkrementy na ulicích I. P. Pavlova, Za Vodojemem, 

Hraniční, Mošnerova, Brněnská a i dalších ulicích (nedostatek zaznamenán v celé lokalitě).   
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o instalaci většího počtu košů na 

psí exkrementy v lokalitě KMČ, zejména pak v ulicích I. P. Pavlova, Za Vodojemem, 

Hraniční, Mošnerova, Brněnská.   

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

 

IV. Nové požadavky 
 

4.1. 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 a 

buřeně). 
 

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o ořez keřů na ulici Pionýrská 26 u 

knihovny na ulici Brněnská. 
   

4.3. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o opravu výtluků (u kanalizačních 

vpustí) na ulici I. P. Pavlova 78 – 114. 
 

4.4. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o instalaci většího počtu košů na 

psí exkrementy v lokalitě KMČ, zejména pak v ulicích I. P. Pavlova, Za Vodojemem, 

Hraniční, Mošnerova, Brněnská. 

 

V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.20 hod.. Příští schůze se bude konat dne 10. 4. 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 


