
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis č.7 ze schůze ze dne 12.8. 2014 
 
 I. Zahájení 
  
          KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00h dne 12.8.2014 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 
           RNDr. J. Köcher 
           P. Sirotňák 
           J. Vybíhal 
           Mgr. L. Krystýn 
           PaedrDr. J. Borůvka 
                                
           Omluveni: Ing. M. Korec 
           Hosté:  Koutný - MP, Novotná - PČR  
 
  
III. Nové záležitosti 

 
1) Projednán plán investic na rok 2015 a stanoveno pořadí akcí. 

Nově zařazeno 
a) Vybudování parkovacího pásu na ulici Vojanova, kolmé stání podél plotu FN 
b) Vybudování parkovacího pásu na ulici I.P. Pavlova, kolmé stání od ulice 

Mošnerova po vodojem 
c) Vybudování parkoviště kolmého stání naproti domu Čajkovského 10 
d) Řešení křižovatky I.P. Pavlova – Okružní – Hraniční (studie zpracována, viz 

příloha.2) 
e) Řešení křižovatky Okružní – Hněvotínská (studie zpracována, viz příloha č.3) 

2) Na Tabulovém vrchu na účelové komunikaci na pozemku Úřadu práce vzniklo 
parkoviště. Parkuje tam mnoho vozidel, včetně jednoho vraku. Žádáme o zjištění 
právního stavu a opodstatněnosti využívání této účelové komunikace. 

3) Dotaz na Odbor stavební: Zda byla povolena stavba a zařízení staveniště v bývalém, 
prostoru kasáren na Tabulovém vrchu. V současnosti se zde nachází velká skládka 
zeminy a dlažebních kostek včetně parkování a používání těžké mechanizace,  
i o víkendech. 
Žádáme o sdělení, zda bylo povoleno nebo se jedná o černou skládku a stavbu. 

4) Urgujeme vymalování podchodů u Fakultní nemocnice a ulice Pionýrská. Na zdech je 
např. namalován hákový kříž a ostatní nevkusné nápisy a obrázky. 

5) Při kosení trávy v ulici Balcárkova 21-23 je vynechaná plocha. Prosíme o nápravu. 



6) Mezi tramvajovým pásem a chodníkem k OBI je neposečená tráva. KMČ prosí  
o nápravu. 

7) Odbor životního prostředí – žádáme o prověření vzrostlých stromů u dětského hřiště 
Za vodojemem (při silném větru hrozí pád stromu) 

8) P. Mareš upozorňuje na chybějící tabulky zákazu vstupu psů na dětská hřiště(např. 
v ulici Hraniční). Prosíme MMOL o doplnění(viz příloha č.4).  

9) Žádáme o prořezání větví sahajících na chodník a bránící chodcům v průchodu: 
- na ulici Horní lán – dvě lípy(nad cukrárnou) 
- I.P. Pavlova 60 
- Hraniční 11 
- Balcárkova od č. 18 – po parkoviště prořezat keře 

 
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 19:40h.Příští schůze se bude konat dne 9.9.2014                 

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



Protokol došlé a vypravené korespondence: sch ůze KMČ dne   12.8.2014 

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 27.6.2014 SmOl odbor majetkoprávní 
SmOl/133688/2014/OMAJ/
MRPD/Skl 

1 / 3 Nájem 
nemovitosti 
umístění  
inform. tabulí 
Veterinární 
kliniky 

K 
vyjádření 

     Není námitek 

2 27.6.2014 Technické služby Olomouc 
TSMO/2505/2014/Hol 

1 / 1 Plán prací na 
červenec 2014 

Na vědomí      Vyvěšeno 
1.7.2014 

3 9.7.2014 SmOl odbor investic 
SmOl/144823/2014/OI/PR/
Neu 

1 / 1 Příprava invest. 
kcí - postup 

Na vědomí       

4 30.7.2014 Technické služby Olomouc 
TSMO/3589/2014/Hol 

1 / 1 Plán prací na 
srpen 2014 

Na vědomí      Vyvěšeno 
1.8.2014 

5 31.7.2014 SmOl odbor investic 
SmOl/154596/2014/OI/PR/
Zac 

1 / 1 Návrh rozpočtu na 
rok 2015 

K 
projednání 

      

6 8.8.2014 Jiří Mareš 

Hraniční 5 

Olomouc 

779 00 

1 / 0 Dplnění tabulek 
zákaz pohybu psů 

K 
projednání 

      

 
 
 







Plán investic na rok 2015 

       KM Č 13 
Reg.č. Pořadí 

důležit
osti 

Název Stavební investice Inv, náklad 
v tis, Kč 

Městská část Navrhovatel Komentář 

 1 Ul. Vojanova Vybudování parkovacího 
pásu - kolmého stání v ulici 
Vojanova podél plotu FN 
 

 Nová ulice KMČ 13 
Nová Ulice 
+ odbor 
dopravy 

Zpracování PD ing. Luňáček z OKR sdělil, že 
studie Vojanova je v současné době 
zpracovávána 
Ulicí Vojanova projíždí sanitky záchranné 
služby, při podélním parkování vozidel musí 
sanitka při míjení s jiným vozidle prudce 
zpomalit a při míjení s kamionem až zastavit 
a někdo couvat do boční ulice. Tím dochází 
k ohrožení života pacienta v sanitce. Pro 
zajíštění bezpečného a rychlého průjezdu 
sanitek  zdravotní záchranné služby je proto 
nutné vybudování kolmého stání a tím 
rozšíření vozovky. 

 2 I.P,Pavlova Vybudování parkovacího 
pásu -  kolmého stání 
vozidel na ulici I.P.Pavlova 

 Nová ulice KMČ 13 
Nová Ulice 
+ odbor 
dopravy 

Zpracování PD. ing. Luňáček z OKR sdělil, 
že studie je v současné době zpracovávána 
Zaměstnanci a pacienti, kteří přijíždí do 
Fakulní nemocnice zaplní veškerá parkovací 
místa na ulicích Vojanova, Mošnerova, 
I.P.Pavlova, Čajkovské a Za vodojem včetně 
stání v křižovatkách a výjezdech takže 
dochází k nebezpečným situacím a dopravní 
nehodám. Rovněž chodci mají problém projít 
kolem vozidel na navazující chodník. 

 3 Křižovatka 
I.P.Pavlova, 
Okružní, 
Hraniční 

Řešení křižovatky 
I.P.Pavlova, Okružní, 
Hraniční pod vojemem 

  KMČ 13 
Nová Ulice 
+ odbor 
dopravy 

Zpracovaná studie odborem koncepce a 
rozvoje příloha  
Dojde k řešení nebezpečné křižovatky 
s výskytem dopravních nehod 

 4 Křižovatka 
Okružní, 
Hněvotínská 

Řešení křižovatky Okružní, 
Hněvotínská 

  KMČ 13 
Nová Ulice 
+ odbor 

Zpracovaná studie odborem koncepce a 
rozvoje 
výřezy z ÚS "Ulice Okružní, studie 



dopravy prostorového uspořádání" zpracovanou 
Alfaprojektem v roce 2006 
příloha 
Dojde k řešení nebezpečné křižovatky 
s vybudováním přechodů pro chodce tím 
zpřístupnění konečné zastávky MHD pro 
chodce 

124308 5 Horní lán Přechod pro chodce na ul. 
Horní lán 

 Nová ulice KMČ 13 
Nová Ulice 

Vybudování přechodu pro chodce v návaznosti na 
chodník od konečné tramvaje na ulici Horní  lán 
PO je zpracována. Přechod pro chodce neexistuje, 
od koneční tramvaje k obchodním centrům chodí 
až 200 osob za hodinu. Ulice Horní lám je 
frekventovanou komunikací – auta zajíždějící do 
a z obchodních středisek (Tesco, Terno, OBI atd,) 

 6 Ul. Čajkovského Vybudování kolmého stání 
na ulici Čajkovského  
naproti domu číslo 10 asi 
10 park. míst 

 Nová ulice KMČ 13 
Nová Ulice 
+ odbor 
dopravy 

Zpracování PD. ing. Luňáček z OKR sdělil, je 
v současné době zpracovávána 
Dojde k rozšíření parkovacích míst do 
prostoru trávníku a nepoužívaného chodníku 
od konce slepé ulice po vzrostlé topoly. Jde o 
prosto od domu Čajkovského 12 až 
Čajkovského 10 

1025/03 7 Kafkova Vybudování chodníku 2 000 Nová ulice MmO – 
odbor 
stavební 

Vybudovat chodník  délce cca 150 m. PD není 
zhotovena  

1021/03 8 MŠ Čajkovského Rekonstrukce dvouplášťové 
střechy nad 1. pavilonem 

2 500 Nová ulice MmO – 
odbor 
školství 

Rekonstrukce dvouplášťové střechy na 1. 
Pavilonem MŠ 

0993/02 9 Za vodojemem Výstavba parkoviště  Nová ulice MmO 
náměstek 
primátora 

Parkoviště v zeleném pásu podél komunikace, 
kapacita 6 kolmých stání  park., PD není 
zhotovena 

12051/09 10 Balcárkova Vybudování  nové 
komunikace propojující ul. 
Hněvotínskou a ul. 
Balcárkovu, zpracování PD na 
stávající účelovou komunikaci 
vedoucí kolem areálu bývalí 
cihelny navazující na ul. 
Balcárkovu 

 Nová ulice Odbor 
dopravy 
SmOl 

Zhotovení PD na nově plánovanou komunikaci 
propojující ul. Hněvotínskou a ul. Baslcárkovu, 
následná realizace akce, zpracování PD  na 
stávající účelovou komunikaci vedoucí kolem 
areálu bývalé cihelny navazující na ul. 
Balcárkovu. Je třeba přípravu konzultovat 
s odborem koncepce a rozvoje SmOl (Ing.Černý), 
koordinovat se studií řešící plánovanou bytovou 



výstavbu v dané lokalitě (Ing. Arch. Jana 
Křenková)  

 11 I.P.Pavlova  Vybudování parkovacího pásu  Nová ulice KMČ 13 
Nová Ulice 

Vybudování parkovacího pásu na ulici 
I.P.Pavlova  (od ulice Nad Lánem po ulici 
Balcárkova) 

 12 Spojení ul. 
I.P.Pavlova a 
Hraniční 

Vybudování chodníku  Nová ulice Odbor 
dopravy 
MMOl na 
podnět 
uživatelů 

Vybudování chodníku, úprava místa pro 
přecházení či vybudování nového přechodu  

0671/33 13 Nová ulice - 
hřbitov 

Rekonstrukce hřbitova 500 Nová ulice Hřbitova 
města 
Olomouceč 

Zpevnění přístupové komunikace, zpevnění 
parkoviště, užitková voda – zdroj.  

 




