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Zápis č. 9/2018 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 11. 9. 2018 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 11. 9. 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. 

Michal Korec, Ing. Jaroslav Kuchař, Jana Lipovská, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák, MVDr. 

František Špruček Ph.D.  
 

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

Hosté: Jiří Kovalčík – MPO, pprap. Věra Jaklová - PČR, Julia Kouřilová – I. P. Pavlova 60 

 

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. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice pozitivně hodnotí činnost MPO 

zaměřující se ve větší míře na dodržování městské vyhlášky týkající se psů.  

 

3.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice upřesňuje žádost o opravu propadlého 

chodníku u Vodojemu – jedná se o chodník vpravo za křižovatkou Hraniční x I. P. 

Pavlova x Okružní směrem po Okružní nahoru kolem Vodojemu.  
+ 

3.3. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice projednala stav podchodu na ulici 

Brněnská a doporučuje provedení jeho opravy. 
 

3.4. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice projednala upozornění občanů a žádá o 

vybudování zábradlí u opraveného chodníku Brněnská – Pionýrská směrem k podchodu, 

kde jinak budou mít v zimě chodci problém s bezpečností chůze. 
 

3.5. Projednána žádost paní Julie Kouřilové z I. P. Pavlova 60 týkající se zmizelých laviček 

v ulici I. P. Pavlova 44 a 62. Paní Kouřilová předala žádost podepsanou 56 občany, ve které 

žádají o navrácení laviček na ulici I. P. Pavlova 44 a 62.  

 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice podporuje žádost podepsanou 56 

občany, ve které žádají o navrácení laviček na ulici I. P. Pavlova 44 a 62. 

(8 pro / 2 proti / 0 se zdržel) 
 

3.6. Projednána odpověď z DPMO, a. s. týkající se reklamního panelu na konečné tramvajové 

zastávce, který dle sdělení DPMO, a. s. po posunutí lavičky od stěny nebrání sezení a 

lavička je navíc bez opěradla, tedy neslouží k opírání. S touto odpovědí vyjadřuje KMČ 

nesouhlas.  
 

3.7. Projednána příprava a organizace tradičního setkání s jubilanty naší městské části v obřadní 

síni radnice, které se uskuteční dne 19. 9. 2018 v 15.00 a 16.00 hodin za účasti pana 

náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka. 
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IV. Nové požadavky 
 

 

4.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice upřesňuje žádost o opravu propadlého 

chodníku u Vodojemu – jedná se o chodník vpravo za křižovatkou Hraniční x I. P. Pavlova 

x Okružní směrem po Okružní nahoru kolem Vodojemu. 
 

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice projednala stav podchodu na ulici 

Brněnská a doporučuje provedení jeho opravy. 
 

4.3. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice projednala upozornění občanů a žádá o 

vybudování zábradlí u opraveného chodníku Brněnská – Pionýrská směrem k podchodu, 

kde jinak budou mít v zimě chodci problém s bezpečností chůze. 
 

4.4. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice podporuje žádost podepsanou 56 

občany, ve které žádají o navrácení laviček na ulici I. P. Pavlova 44 a 62. 
 

 

V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.15 hod.. Příští schůze se bude konat dne 9. 10. 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 


