Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 3 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 10. 3. 2015
I.

Zahájení

KMČ č. 13 svolala pravidelnou schůzi na 18.00 hodin dne 10. 3. 2015 do bývalého internetového
pracoviště v areálu JALTA (v 1. patře, po schodišti vpravo od ulice I. P. Pavlova).
II.

Prezence

Přítomni: Mgr. Luděk Krystýn, Jana Bašusová, PaedDr. Josef Borůvka, Václav Janeba, Ing. Václav
Kratochvíl, Michal Korec, Ing. Jaroslav Kuchař, Bc. Jakub Nepejchal, Jana Lipovská, Drahomíra
Sedláčková, Pavel Sirotňák
Nepřítomni: Ivan Boleloucký, MVDr. František Špruček Ph.D.
Hosté: Koutný – Městská policie Olomouc, zástupce PČR OL II.
Po prezenci zahájil předseda Mgr. Luděk Krystýn v 18.00 hod. jednání komise městské části a řídil je
po celou dobu jednání. Úvodem přivítal nové i staronové členy komise. V průběhu jednání bylo
přítomno 11 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
III.

Projednávané záležitosti

1. Připomínky pro policii
1.1.KMČ žádá MPO o zvýšení kontrolní činnosti parkování v lokalitě, zejména pak v ulicích
Vojanova, Mošnerova, Hraniční, I. P. Pavlova a Za Vodojemem – parkování na zeleni,
parkování v křižovatkách, parkování v místech bránících průjezdu apod.
2. Další projednávané záležitosti
2.1.Žádost č. j. SMOL/036074/2015/OMAJ/MRPD/Vys o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých
věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce ( parc. č. 978/2 ostatní plocha o výměře 439
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc) za účelem výstavby rodinného domu.
Stanovisko KMČ: KMČ souhlasí s prodejem předmětných pozemků ve vlastnictví města za
účelem výstavby rodinného domu.
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
2.2.Rozhodnutí č. j. SMOL/052771/2015/OS/PK/Ste o povolení zvláštního užívání místní
komunikace v ulici Mošnerova 1232/17 v Olomouci-Nová Ulice v rozsahu 4.00 m x 2.50 m,
tj. 10.00 m2 od 09. 03. 2015 do 31. 03. 2015 za účelem odvozu stavební suti.
Stanovisko KMČ: KMČ bere na vědomí
2.3.Žádost Ing. Luďka Ležatky o projednání jeho požadavků:
2.3.1. žádost o doplnění sloupu VO v ulici Pionýrská tak, aby bylo osvětleno parkoviště, a to
z důvodu tmy a zvýšené činnosti zlodějů
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2.3.2. žádost o opravu stávajících laviček
Stanovisko KMČ: KMČ souhlasí
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
2.4.Žádost MUDr. Mgr. Marie Kořenkové a dalších spolubydlících občanů o zřízení přechodu na
ulici Okružní u domu Okružní 1300/19 kvůli nebezpečnosti, neboť zastávka MHD Tabulový
vrch se nachází naproti celé ulice Okružní a jediná možnost, jak se na tuto zastávku dostat, je
procházet mezi projíždějícími auty.
Stanovisko KMČ: KMČ souhlasí
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
2.5.Na konečné tramvaje nejsou ořezány křoviny a na zastávce za zábradlím je nepořádek
KMČ žádá TSMO o provedení ořezání křovin a úklid nepořádku.
2.6.KMČ navrhuje v roce 2015 následující opravy chodníků:
a) pokračovat v opravě chodníku v ulici Za Vodojemem
b) oprava chodníku pod ZUŠ v ulici Pionýrská od čísla 12 po křižovatku s ulicí Čajkovského
(11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
2.7.KMČ opětovně upozorňuje na problematiku parkování v lokalitě vůbec. Opětovně rovněž
upozorňuje na nutnost zvýšení počtu parkovacích míst, např. v ulici I. P. Pavlova.
2.7.1 Neustálé a zvyšující se problémy s parkováním v ulicích přilehlých k FNO (např.
Vojanova, I. P. Pavlova, Mošnerova, Za Vodojemem, Thomayerova apod.), z čehož plyne
zvyšující se nebezpečnost dopravního provozu.
KMČ žádá SMO o projednání možnosti využívání nového parkoviště FNO při ulici
Hněvotínská i návštěvníky FNO.
1.

Různé
3.1 KMČ pracuje od 1. 3. 2015 pro volební období 2014–2018 v novém složení. Aktuální
personální obsazení je zveřejněno na webových stránkách SMO a ve vývěsce KMČ č. 13
Olomouc-Nová Ulice.

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 19.30 hod.. Příští schůze se bude konat dne 7. 4. 2015
v 18.00 hodin v prostorách bývalého internetového pracoviště v areálu JALTA (v 1. patře, po
schodišti vpravo od ulice I. P. Pavlova).

Zapsal: Mgr. Luděk Krystýn
Schválil: Mgr. Luděk Krystýn, předseda KMČ 13
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