
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis č.5 ze schůze ze dne 13.5. 2014 
 
 I. Zahájení 
  
          KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00h dne 13.5. 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:  p. Prečan - PČR  
 
  
III. Nové záležitosti 

 
 
a) Připomínky občanů 

           
               - V loňském roce jsme na žádost občanů požádali o doplnění laviček v ulici Brněnské 

42,42,46.  Do dnešního dne nebylo provedeno. Občané si nadále stěžují, že jim nebylo 
vyhověno. 

 
 
b) Dotazy, připomínky KMČ 

                  
  - Do areálu bývalých kasáren byla během státních svátků navážena stavební suť. KMČ prosí 

o prověření, zda se jedná o povolenou skládku.  
  
                - Na chodníku mezi ulicí Hněvotínskou a Pizerií Pollo omezují parkující auta chodce.  

Žádáme o prověření vyhrazeného parkování (dodatková tabule pod dopravní značkou)  
                  a zvýšenou kontrolu parkujících vozidel tak, aby neomezovaly chodce.  
 

- Mezi domy v ulici Balcárkova 5 –11 jsou propadlé části vozovky. Dále v ulici Mošnerova,  
Bacherova a Čajkovkého u firmy Grundfos se propadly dříve provedené překopy vozovky. 
KMČ prosí o zajištění opravy. 

  
- KMČ žádá o vymalování podchodů Pionýrská a Fakultní nemocnice 

 
                 - U domu Vojanova 8 jsou suché stromy a dále u dětského hřiště Za Vodojemem je suchý 

strom.  KMČ prosí o vykácení.  
  



                  - Při posuzování stravu zeleně v lokalitě KMČ Nová Ulice prosíme o účast člena komise. 
Urychlí to řešení a informací pro občany, které do dnešního dne nemáme. 

 
 
 
            c)  KMČ bere na vědomí 

    
                      
                    viz doručená pošta 

 
 

 
d) Ostatní 
   
       - Občané požadují označení KMČ tak, aby se mohli účastnit schůzí KMČ. 
 

 
 

 
 

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 10.6.2014                 

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



Příloha č.1 
Doručená pošta 
 

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 15.4.2014 SmOl odbor ŽP 
SmOL/045992/OZP/PZ/Jar 

2 / 0 Užívání plochy 
Čajkovského -  

Na vědomí      Zařízení stavby 

2 15.4.2014 SmOl odbor ŽP 
SmOL/047598/2014/OZP/P
Z/Jar 

2 / 0 Užívání plochy 
Za vodojemem. 
I.P.Pavlova 

Na vědomí      Výkopové 
práce 

3 25.4.2014 SmOl odbor majetkoprávní 
SmOl/034100/2014/OMAJ/
Vys 

1 / 2 Darování do 
vlastnictví 
města 
Parc. č. 800/36 

K 
vyjádření 

     Není námitek 

4 30.4.2014 Technické služby Olomouc 
TSMO/2082/2014/Hol 

1 / 1 Plán prací na 
květen 2014 

Na vědomí      Vyvěšeno 
1.4.2014 

 
 
 
 


