
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis č.4 ze schůze ze dne 10.4. 2012 
 
 I. Zahájení 
  
          KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00h dne 10.4. 2012 bývalé internetové pracoviště   

v areálu JALTA (v prvním patře, po schodišti vpravo od ulice I.P.Pavlova) 
                                     
II.  Prezentace  
 
 Přítomny byly následující osoby : 
           J.Procházka 
           J.Lipovská 
           D.Sedláčková 
           D.Kundel 
           Ing. M. Korec 
           Mgr. L. Krystýn  
           P. Sirotňák 
           RNDr. Jiří Köcher 
           J. Vybíhal 
            
                     
           Omluveni: PaedrDr. J. Borůvka 

Hosté : - náměstek primátora RNDr. Ladislav Šnevajs,  
            - p. Koutný, p. Dokoupil  Městská policie 
            - p. Prečan Policie ČR 

                         
III. Nové záležitosti 

 
 
a) Připomínky občanů 

           
 - I přes původní zabezpečení objektů v bývalých kasárnách na Tabulovém vrchu je situace 

stejná, jak před provedenými opatřeními vlastníka objektu (Úřad práce). Opět jsou objekty 
využívány jako noclehárna bezdomovci. I přes pravidelné kontroly Policie ČR i Městské 
policie se situace neustále opakuje. Je potřeba provést řádné a důkladné zabezpečení všech 
prázdných objektů.  

 
 - Pan Sirotňák, člen komise dne 31.3.2012 v 8:46hod. oznámil na linku 156 neoprávněné 

parkování vozidla na chodníku v ulici Hraniční. Žádáme vedení Městské policie o vyjádření, 
jak byl případ vyřešen. 

 
 
 
b) Dotazy, připomínky KMČ 

      
             -  Po vybudování technického zázemí pro řidiče DPMO na konečné tramvaje zde chybí 

přístřešek a lavičky pro cestující. Urgujeme odpověď, jak bude dále postupováno. 
 

 
 
              
        
 



          KMČ doporučuje 
                 
             - Po dohodě s náměstkem primátora RNDr. Ladislavem Šnevajsem doporučujeme Odboru 

dopravy řešit nebezpečnou křižovatku Okružní-I.P.Pavlova-Hraniční. V roce 2009-2010 
navrhovala komise řešení semafory. Je možné uvažovat i o kruhovém objezdu. Žádáme 
Odbor dopravy o podání zprávy, jak a kdy bude křižovatka řešena. 

              
 

  KMČ žádá 
             
              - Úklid prostoru konečné tramvaje. 

 
 - Na tramvajové zastávce Pionýrská (směr centrum) je poškozena lavička. KMČ žádá  

o opravu. 
 
              - Na ulici Pionýrská probíhá oprava chodníku. Žádáme o vyřešení vyšlapaného chodníku 

v trávě na této ulici. Při dešti stéká voda a bláto do vchodu domů v ulici Brněnská (možné 
řešení – vysypání šotolinou případně zasázet pichlavé keře). 
 

 - V ulici Balcárkova 86 a ulici I.P. Pavlova za tramvajovou smyčkou (blízko domu 
I.P.Pavlova 82) jsou poškozené kanálové vpusti. Hrozí nebezpečí úrazu. 

 
 - V podchodu tramvajové zastávky Fakultní nemocnice je rozvodná skříň elektřiny ze které 

trvale vytéká voda. Je třeba řešit tak, aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem. 
 
 

         
           c)  KMČ bere na vědomí 

    
              - dle přílohy č.1  

 
               

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 19:45 hod. Příští schůze se bude konat dne 15.5.2012             

na bývalém internetovém pracovišti I.P.Pavlova. 
 
 
 
 
Zápis vytvořil :   David Kundel …….. …………………………………………. 
 
 
 
 
Zápis schválil :   Jaroslav Procházka …….. …………………………………….



Příloha č.1 
Protokol došlé a vypravené korespondence: schůze KMČ dne   14.4. 2012 

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 23.3.2012 SmOl odbor ŽP 
SmOl ŽP/55/ 
/972/2012/Jar 

2 / 0 Užívání plochy 
Brněnská 62 - 64 

Na vědomí      Umístění 
zařízení 
staveniště 

2 28.3.2012 Technické služby Olomouc 
TSMO/1624/2012 

2 / 3 Informace Na vědomí       

3 30.3.2012 SmOl odbor ŽP 
SmOl ŽP/55/ 
/972/2012/Jar 

2 / 0 Užívání plochy 
Brněnská 58 - 60 

Na vědomí      Umístění 
zařízení 
staveniště 

4 30.302012 SmOl odbor stavební 
SmOl/OPK/79/ 
/1225/2012/Št 

3 / 0 Užívání 
komunikace 
I.P.Pavlova, 
Thomayerova 

Na vědomí      Propojení 
vodovodu 
v areálu FN 

 


