
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis č.8 ze schůze ze dne 11.9. 2012 
 
 I. Zahájení 
  
          KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00h dne 11.9. 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 
           D. Sedláčková 
           D. Kundel 
           Mgr. L. Krystýn  
           P. Sirotňák 
           J. Lipovská 
           J. Vybíhal 
           J. Köcher 
           PaedrDr. J. Borůvka 
           RNDr. Ing. M. Korec 
                     
           
           Hosté :  - V. Šíblová, V. Velíšek, P. Balej 
                        - p. Dokoupil - Městská policie             
                         
III. Nové záležitosti 

 
 
a) Připomínky občanů 

           
 - Na dětském hřišti v ulici Vojanova je poškozené pískoviště. Hrozí nebezpečí úrazu. KMČ 

prosí o opravu.  
 

- Paní Šíblová požaduje vybudování kamerového systému v objektu Jalta k zamezení krádeží  
a poškozování majetku města a firem sídlící v objektu. Dnes předala stanovisko k vybudování 
kamerového systému zaslané Městskou policií prostřednictvím Magistrátu města Olomouce 
s žádostí o nové posouzení. KMČ doporučuje žádosti vyhovět. 

 
  - Při stavebních pracích na křižovatce ulic Balcárkova-Moresova, došlo k poškození nově 

vybudovaného chodníku. KMČ doporučuje nápravu. 
 
 
 
b) Dotazy, připomínky KMČ 

                   
             - KMČ opětovně vyjadřuje rozhodný nesouhlas se záměrem stavby ÚP na Tabulovém vrchu  

a žádá Statutární město Olomouc o zamezení tohoto záměru v rámci probíhajícího územního 
řízení a to s ohledem na skutečnost, že stavba ÚP v této lokalitě není v zájmu občanů 
Olomouce, je neúměrná charakterem a velikostí kapacitě a potřebám daného území, zhoršuje 
kvalitu života občanů lokality Nová Ulice a navíc neřeší neutěšený stav objektů v bývalých 
kasárnách. Které mají být dle podkladů územního řízení zůstat zachovány.   

        
               



            
 
             

  KMČ žádá 
             
             - Opravu dětského hřiště ulice Brněnská. Dřevěné prvky jsou poškozené (hrozí úraz ). 
 
             - Opravu pískoviště na dětském hřišti Vojanova. Hrozí nebezpečí úrazu. 
 
             - Vymalování podchodů Pionýrská a FN Olomouc. 

 
- 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. Kryt 
s označením vysokého napětí je přelepen plakáty. Stav stále trvá. 

   
OSTATNÍ 
 
 - Komise děkuje za opravu schodů na konečné tramvaje. 
 
 

            c) KMČ bere na vědomí 
    

                           -   
               
 
 

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 19:00 hod. Příští schůze se bude konat dne 9.10.2012             

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   11.9. 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 24.8.2012 SmOl odbor ŽP 
SmOl ŽP/55/ 
/3256/2012/Jar 

2 / 0 Užívání plochy 
Okružní 

Na vědomí      Umístění 
stavebního 
lešení 

2 30.5.2012 Technické služby Olomouc 
TSMO/45427/2012 

1 / 1 Plán prací na září 
2012 

Na vědomí       

3 3.9.2012 SmOl odbor ŽP 1 / 1 Harmonogram 
sběrových sobot 

Na vědomí       

 
 
 
 
 
 


