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Zápis č. 7/2018 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 10. 7. 2018 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 10. 7. 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. 
 

Nepřítomni: Ing. Michal Korec, Ondřej Malý, doc. Mgr. Jana Vašíčková Ph.D. 
 

Hosté: Kovalčík – MPO, prap. 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 9 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  

 

 
 

III. Projednávané záležitosti 
 

3.1. Opětovně vznesen požadavek na provedení policejní akce (PČR eventuálně s MPO) v areálu 

bývalých kasáren na Tabulovém vrchu, kde se nedovoleně v objektech zdržují bezdomovci 

a zejména v noci narušují noční klid (rozbíjení lahví a skel, křik, sprosté nadávky, bitky 

apod.). 

 

3.2. Informace o odpovědích na v minulých zápisech předložených požadavcích KMČ:  

- žádost o úpravu hromady hlíny, která vznikla na křižovatce Čajkovského x Pionýrská po 

havárii vody - terén již byl po opravě havárie uveden do původního stavu, 

- žádost o opravu výtluků (u kanalizačních vpustí) na ulici I. P. Pavlova 78 – 114: oprava 

byla realizována, 

- žádá o úpravu nástěnné reklamní plochy nebo lavičky na konečné zastávce tramvaje tak, 

aby nebyla její sedací plocha zmenšena - dle vyjádření DPMO, která se touto agendou 

zabývá, je v současné době lavička posunuta více od stěny budovy a nic tedy nemá 

bránit jejímu běžnému užívání. KMČ konstatuje, že lavička je sice posunuta více od 

stěny budovy a sedací plocha není už tolik zmenšena, ale stále se na lavičce nedá 

pohodlně sednout a eventuálně opřít o stěnu budovy, čemuž brání reklamní panel.  
 

3.3. KMČ projednala odpověď na její žádost o úpravu nástěnné reklamní plochy nebo lavičky 

tak, aby nebyla její sedací plocha zmenšena. KMČ konstatuje, že lavička je sice posunuta 

více od stěny budovy a sedací plocha není už tolik zmenšena, ale stále se na lavičce nedá 

pohodlně sednout a eventuálně opřít o stěnu budovy, čemuž brání reklamní panel. Stav je 

tedy stále nevyhovující. 

 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice konstatuje, že se na lavičce na konečné 

zastávce tramvaje nedá stále pohodlně sednout a eventuálně opřít o stěnu budovy, čemuž 

brání reklamní panel. Stav je tedy stále nevyhovující, lavička se nedá plnohodnotně 

využívat. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
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3.4. Projednán problém křižovatky u Žluté haly (Okružní x Hněvotínská), kdy přes ni nelze 

přejít k zastávce autobusů. Podány informace o chystaném vybudování kruhové křižovatky 

včetně přechodů a posunu zastávek.  

 

3.5. KMČ upozorňuje DPMO a.s., že se v poslední době poměrně často objevuje situace, že 

řidiči autobusů DPMO a.s. telefonují za jízdy i vystupování cestujících a nevěnují pozornost 

vystupujícím cestujícím. 
 

3.6. KMČ projednala problémy s odpadkovými koši, které jsou vysypávány v nedostatečné 

vysoké frekvenci, a potom přetékají. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o vyšší frekvenci vysypávání 

odpadkových košů.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.7. Projednáno odcizení branky na hřišti na ulici Hraniční.  
+ 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o doplnění hřiště v ulici Hraniční 

o odcizenou branku.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.8. Projednány pozitivní ohlasy od pejskařů na instalaci dalších košů a schránek na Misáčky na 

psí exkrementy. 
 

3.9. Projednány 2 suché stromy u vchodu Čajkovského 12 ze zadní strany. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o pokácení 2 suchých stromů u 

vchodu Čajkovského 12 ze zadní strany. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.10. KMČ upozorňuje na stále nedořešený problém s přístřešky na kontejnery a jejich 

vlastnictvím. 
 

3.11. KMČ navrhuje označit dětské hřiště na ulici Hraniční ze všech stran, a to z toho důvodu, 

že na toto hřiště chodí občané venčit psy.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o označení dětské hřiště na ulici 

Hraniční ze všech stran. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

 

IV. Nové požadavky 
 

4.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice konstatuje, že se na lavičce na konečné 

zastávce tramvaje nedá stále pohodlně sednout a eventuálně opřít o stěnu budovy, čemuž 

brání reklamní panel. Stav je tedy stále nevyhovující, lavička se nedá plnohodnotně 

využívat. 

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice opětovně žádá o provedení policejní 

akce v areálu bývalých kasáren na Tabulovém vrchu, kde se nedovoleně v objektech zdržují 

bezdomovci a zejména v noci narušují noční klid (rozbíjení lahví a skel, křik, sprosté 

nadávky, bitky apod.). 

4.3.  Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o vyšší frekvenci vysypávání 

odpadkových košů. 

4.4. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o doplnění hřiště v ulici Hraniční o 

odcizenou branku. 

4.5. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o pokácení 2 suchých stromů u 

vchodu Čajkovského 12 ze zadní strany. 

4.6. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o označení dětské hřiště na ulici 

Hraniční ze všech stran. 

 



Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 
 

3 

 

V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.25 hod.. Příští schůze se bude konat dne 14. 8. 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 


