
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis č.3 ze schůze ze dne 11.3. 2014 
 
 I. Zahájení 
  
          KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00h dne 11.3. 2014 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 
           P. Sirotňák 
           J. Vybíhal 
           RNDr. J. Köcher 
           Mgr. L. Krystýn 
           Ing. M. Korec 
           PaedrDr. J. Borůvka 
                                
           Hosté:  paní Veverková, pan Černý, p. Prečan - PČR, Koutný - MP  
 
  
III. Nové záležitosti 

 
 
a) Připomínky občanů 

           
              -  Paní Veverková a občané z blízkosti Gymnázia Čajkovského si stěžují na nedostatečné 

parkovací místa v okolí Čajkarény. Při sportovních akcích(tj. po celý týden) se nedá 
zaparkovat u bytových domů. Doporučujeme řešit parkování účastníků akcí s vedením 
Čajkarény tak, aby nebyli omezováni obyvatelé přilehlých ulic. 

 
              -  Pan Černý předložil návrh na rozšíření parkovacích míst v ulici Brněnská s využitím zelené 

plochy pod garážemi.  
 

 
b) Dotazy, připomínky KMČ 

                  
  - Prosíme o urychlené zajištění informační tabule na budově označující, kde se nachází   

místnost KMČ a stejnou tabuli je třeba umístit i na dveře vstupu. Občané si stěžují, že 
nemohou navštívit jednání KMČ, protože místnost nemohou najít.   

  
          
            c)  KMČ bere na vědomí 

    
                      
                    viz doručená pošta 

 
 

 
 



d) Ostatní 
   
   - Před jednáním komise dnešního dne občané kontaktovali jednotlivé členy komise, kteří         

shromáždili následující zásadní připomínky k navrhovanému Územnímu plánu.  
 

a) Občané nesouhlasí s vytvořením městské třídy od Třídy Míru po ulici Brněnskou a 
Schweitzerovu, jejímž vytvořením by se neúměrně navýšila hustota provozu v celé 
délce této třídy a tím ke zhoršení životního prostředí (zplodiny) v celém okolí. Občané 
požadují, aby po celé takto uvažované třídy byla omezena celková tonáž vozidel tak, 
aby mohly projíždět vozidla do 3,5t. 

b) Občané požadují urychlené řešení parkování v okolí FN. Ulice Vojanova, I.P.Pavlova, 
Mošnerova a přilehlé boční ulice jsou přeplněny vozidly tak že mnohdy nejde bezpečně 
projet.  

c) Občané nesouhlasí s vybudováním tramvajové dopravy v ulicích I.P.Pavlova  
                         a Vojanova, které by omezilo již nyní nedostatečný počet parkovacích míst. 

 
  KMČ projednala připomínky občanů a doporučuje, aby jim bylo ve všech bodech vyhověno. 
 

 
 

 
 

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 19:45h.Příští schůze se bude konat dne 8.4.2014                 

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