
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis č.10 ze schůze ze dne 8.11. 2011 
 
 I. Zahájení 
  
          KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 8.10. 2011 v jídelně Klubu seniorů (JALTA). 
                                     
II.  Prezentace  
 
 Přítomny byly následující osoby : 
           J.Procházka 
           J.Lipovská 
           D.Sedláčková 
           D.Kundel 
           Ing. M. Korec  
           P. Sirotňák 
           PaedrDr. J. Borůvka 
           RNDr. Jiří Köcher 
            J. Vybíhal 
            Mgr. L. Krystýn             
                     
            Hosté : - p. Koutný  Městská policie, paní Vostrá 
                         
III. Nové záležitosti 

 
 
a) Připomínky občanů 
 
-  občané upozorňují a žádají prořezání zeleně před zimním období na ulicích (viz níže) tak, aby 

veřejné osvětlení osvětlovalo chodníky a ne pouze stromy. 
    - Brněnská (spojovací chodník  Vojanova – dálniční most) 
    - spojovací chodník mezi ulicemi Čajkovského – Vojanova 

 - spojovací chodník mezi ulicemi Čajkovského – I.P.Pavlova 
 - Hraniční  

 
- omezení svozu bioodpadu již od listopadu občané vnímají negativně. Omezením svozu před 

opadáním listí a provedením řezů na zahrádkách je svoz 1x měsíčně nedostatečný. Omezení 
svozu provést příští rok od prosince. 

 
- občané nového sídliště na Tabulovém vrchu urgují doplnění přechodu pro chodce přes ulici 

Hněvotínská (přechodem není zajištěn přístup ke konečné autobusu a ve směru na Neředín). 
Křižovatka Okružní-Hraniční je velmi frekventovaná a přecházení téměř nemožné. 

 
 
 
b) Dotazy, připomínky KMČ 

  
           -  KMČ urguje opravu schodů na konečné tramvaje, kde jsou poškozené schody. KMČ žádá o 

opravu a současně žádá o ořezání zeleně (keřů), která brání ve výhledu na přijíždějící tramvaje 
 
          



 
 
 
          KMČ žádá 
  

- doplnit dopravní značku (zákaz vjezdu vozidel nad 2 tuny) a omezení rychlosti na 30 km/h ve 
smyčkách před domy na ulici Hraniční (často zde parkují nákladní vozidla zabraňující vjezdu 
zásobování a technických služeb- svoz odpadu)     

 
- invalidní občané našeho obvodu požádali KMČ o urychlené doplnění zábradlí v podchodu Jalty na 

druhou stranu zdi. Zábradlí na pravé straně považují občané za nedostatečné. KMČ doporučuje 
urychlené doplnění. Urgujeme zhotovení zábradlí. 
 

- urgujeme doplnění sloupků na novém chodníku na ulici Čajkovského před Gymnáziem    
 

- opravu zdi na ulici Brněnská, kde jsou upadlé dva kvádry ležící na chodníku. Při špatném  
osvětlení v noci hrozí nebezpečí úrazu 
 

- urgujeme vysypávání odpadkového koše u pískoviště v ulici Za vodojemem. U asfaltového hřiště 
v téže ulici není koš vůbec. 

 
- opravu uvolněných dlaždic v ulici Pionýrská  (spojnice  Čajkovského – Brněnská) 

 
- opravit poškozené dlaždice v ulici Za vodojemem (zadní vchody do domů  I.P.Pavlova 32 –62). 

Současně komise žádá o sdělení, zda tato oprava bude provedena v rámci plánované investice 
úpravy terénu- plánovaná v roce 2010 (zabránění stékání vody do vchodů a sklepů uvedených 
domů) 

         
         -  o výměnu skříňky KMČ, kde jsou poškozeny panty a zámek. 
 
 
 
 
          c)  Ostatní 
             
             -  KMČ doporučuje vyhovět žádosti Tyflocentra o stavbu bezbariérové rampy v objektu JALTA 

viz příloha 
 
      
 
           e)  KMČ bere na vědomí 

    
- SMOl/Maj/22/4506/2011/Bra – prodej pozemku pod stánkem. Není námitek  
- SMOl/Maj/22/5581/2011/Výs - prodej pozemků pro parkoviště. Je možné za předpokladu 

zachování spojovacího chodníku od konečné tramvaje ve směru Horní lán 
- SMOl/Maj/22/4454/2011/Bra – pozemek pod stánkem. 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 20:30 hod. Příští schůze se bude konat dne  13.12.2011             

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   8.11. 2011 
 

P Č Datum 
doručení 

Doručeno od/ 
vlastní 

Počet 
listů 
příloh 

Stručný obsah Způsob 
vyřízení 

Vyřizu
je 

Adre-
sát 

Odesláno 
dne 

Počet 
listů 
příloh 

Záznam o 
převzetí 

Poznámka 
podpis 

1 14.10.2011 SmOl odbor majetkoprávní 
SmOl/MAJ/22/4506/2011/
Bra 

1 / 1 Stanovisko 
k prodeji 
majetku  

K projed-
nání 

     Prodejní stánek 

2 14.10.2011 SmOl odbor ŽP 
SmOl ŽP/55/ 
/7675/2011/Jar 

2 / 0 Užívání plochy 
Pionýrská 22 

Na vědomí      Zařízení 
staveniště 

3 21.10.2011 SmOl odbor ŽP 
SmOl ŽP/55/ 
/8011/2011/Jar 

2 / 0 Užívání plochy 
Brněnská 38 - 42 

Na vědomí      Zařízení 
staveniště 

4 21.10.2011 SmOl odbor ŽP 1 / 1 Omezení svozu 
bioodpadu v 
zimním období 

Vyvěšeno 
25.10.2011 

      

5 25.10.2011 TyfloCentrum Olomouc 1 / 1 Žádost o 
podporu 
bezbariérové 
stavby 

K projed-
nání 

      

6 28.10.2011 SmOl odbor ŽP 
SmOl ŽP/55/ 
/8288/2011/Jar 

2 / 0 Užívání plochy 
Hraniční 25 - 31 

Na vědomí      Zařízení 
staveniště 

7 28.10.2011 SmOl odbor ŽP 
SmOl ŽP/55/ 
/8333/2011/Jar 

2 / 0 Užívání plochy 
Brněnská 38 - 42 

Na vědomí      Zařízení 
staveniště 

8 28.10.2011 Technické služby města 
Olomouce a.s. 

1 / 0 Otevření nového 
sběrového dvoru 
v Olomouci – 
Neředíně 
 

Vyvěšeno 
28.10.2011 

      

9 4.11.2011 SmOl odbor majetkoprávní 
SmOl/MAJ/22/5581/2011/
Výs 

1 / 3 Stanovisko 
k prodeji 
majetku  

K projed-
nání 

     Parkoviště 
prodejny aut 

10 4.11.2011 SmOl odbor majetkoprávní 
SmOl/MAJ/22/4454/2011/
Bra 

1 / 1 Stanovisko 
k prodeji 
majetku  

K projed-
nání 

     Prodejní stánek 



11 4.11.2011 SmOl odbor ŽP 
SmOl ŽP/55/ 
/8405/2011/Jar 

2 / 0 Užívání plochy 
Hraniční 42 

Na vědomí      Zařízení 
staveniště 

12 4.11.2011 SmOl odbor stavební 
SmOl/OPK/79/ 
/4212/2011/Št 

2 / 0 Užívání 
komunikace 
Brněnská 38 

Na vědomí      Uložení 
kontejneru pro 
stavbu 

 


