
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis č.5 ze schůze ze dne 10.5. 2011 
 
 
 I. Zahájení 
  
            KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 10.5. 2011 v jídelně Klubu 
 seniorů ( JALTA). 
             

Nová členka KMČ Alena Martíšková odešla z KMČ 13 z důvodu adresy trvalého bydliště  
(ulice Skřivánčí – KMČ 11, Tabulový vrch), která není na území KMČ Nová Ulice. 

                         
 
II.  Prezentace  
 
 Předseda zahájil schůzi. Přítomny byly následující osoby : 
 J.Procházka 
           J.Lipovská 
           D.Sedláčková 
           Ing. D.Kundel 
           Ing. M. Korec  
           P. Sirotňák 
           J.Vybíhal 
           PaedrDr. J. Borůvka 
           Mgr. L. Krystýn 
           RNDr. J. Köcher 
                      
          
            Hosté : - paní Glomeková, p. Koutný, p. Dokoupil  Městská policie;  p. Achalles PČR 
                         
 
 
III. Nové záležitosti 

 
a) Připomínky občanů 
 
- paní Glomeková žádala za občany ulice Za vodojemem sérii opatření dle přílohy č.2 – KMČ 

doporučuje navrhovaní opatření realizovat 
 
 
 
b) Dotazy, připomínky KMČ 

  
           -  nevhodné parkování v celé lokalitě KMČ, průjezdy aut v jednosměrkách, rušení nočního 

klidu – předáno Městské policii               
-  nezabezpečený objekt kasáren na Tabulovém vrchu je často narušován bezdomovci a   

narkomany. V objektu se povalují injekční stříkačky a jehly a je volně přístupný dětem. 
Projednán s PČR – častější dohled.  
KMČ žádá stavební úřad, aby vyzval majitele k zabezpečení objektu 

 
 



 
 
 
          
              KMČ žádá: 
                 
            - doplnění seznamu chodníků, které je po zimě třeba opravit: 

1) plocha mezi Gymnáziem a MŠ Čajkovského včetně osazení sloupků proti vjezdu vozidel 
2) ulice Za vodojemem včetně příchodů k vchodům jednotlivých domů 
3) Hraniční – konečná tramvaje po ZUŠ 
4) chodník od Jalty (Vojanova) podél lékárny a zahrady MŠ ke Gymnáziu Čajkovského 
5) Pionýrská 22- k podchodu tramvaje 

 
            
     
            e)  KMČ bere na vědomí a bez námitek schvaluje 
    
               - SmOl/MAJ/22/1279/2011/Výs  - Prodej části pozemku  – KMČ nemá námitek                      

- SmOl/MAJ/22/477/2011/To  - Prodej části pozemku  – KMČ nemá námitek 
      
 

               
IV. Program příští schůze  
 
 - Kontrola minulého zápisu 
 - Připomínky, návrhy, podněty členů komise, občanů a městské policie 
 - Projednání požadavků a oznámení magistrátu  
 
 
 V. Ukončení  
 
 Schůze KMČ č.13 byla ukončena v 20:00 hod. Příští schůze se bude konat dne  14.6.2011             

v jídelně Klubu seniorů na Jaltě. 
 
 
 
 
 
Zápis vytvořil :   David Kundel …….. …………………………………………. 
 
 
 
 
Zápis schválil :   Jaroslav Procházka …….. ……………………………………. 
 
 
 
 



Příloha č. 1 
Protokol došlé a vypravené korespondence: schůze KMČ dne   8.2. 2011 
 

P Č Datum 
doručení 

Doručeno od/ 
vlastní 

Počet 
listů 
příloh 

Stručný obsah Způsob 
vyřízení 

Vyřizuje Adre-
sát 

Odesláno 
dne 

Počet 
listů 
příloh 

Záznam o 
převzetí 

Poznámka 
podpis 

1 28.4.2011 Technické služby města 
Olomouce 
Zn.: TSMO//2011 

1 / 1 Plán na květen 
2011 

Na 
vědomí 

     Vyvěšeno 
2.5.2011 

2 29.4.2011 SmOl odbor majetkoprávní 
SmOl/MAJ/22/1279/2011/
Výs 

1 / 1 Stanovisko 
k prodeji 
majetku  

K projed-
nání 

      

3 29.4.2011 SmOl odbor majetkoprávní 
SmOl/MAJ/22/477/2011/To 

1 / 1 Stanovisko 
k prodeji 
majetku  

K projed-
nání 

      

 
 
 
 
 



 

      

                 Příloha č. 2 


