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Zápis č. 4 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 7. 4. 2015 

 
 I. Zahájení 

           

KMČ č. 13 svolala pravidelnou schůzi na 18.00 hodin dne 7. 4. 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, Ivan Boleloucký, PaedDr. Josef Borůvka, Ing. 

Jaroslav Kuchař, Bc. Jakub Nepejchal, Jana Lipovská, Drahomíra Sedláčková, MVDr. František 

Špruček Ph.D.     

Nepřítomni:  Václav Janeba, Ing. Václav Kratochvíl, Michal Korec, Pavel Sirotňák    

 

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 9 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., zvláště v čase mezi 7:00 – 8:30 

nelze vyjet na křižovatkách těchto ulic 

  

2. Další projednávané záležitosti   

  

2.1.Rozhodnutí č. j. SMOL/065561/2015/OS/PK/Ste o povolení zvláštního užívání místní 

komunikace (chodník – dlažba) v ulici I. P. Pavlova 69 v Olomouci- Nová Ulice v rozsahu 6.00 m 

x 3.00 m, tj. 18.00 m2 od 01. 05. 2015 do 30. 09. 2015 za účelem zřízení a provozu stánků, 

pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení (předzahrádky restaurace 

„SAMURAJ“) firmě  Furious Bull s.r.o., IČ: 01908821, Dopravní 500/9, Praha 22 - Uhříněves, 

104 00 Praha 114. 

Stanovisko KMČ: KMČ bere na vědomí 

 

2.2.Rozhodnutí č. j. SMOL/075570/2015/OS/PK/Vlc o povolení zvláštního užívání místní 

komunikace (chodník) v ulici I. P. Pavlova 63a v Olomouci- Nová Ulice v rozsahu 12.00 m x 3.60 

m, tj. 43.20 m2 od 04. 04. 2015 do 31. 10. 2015 za účelem zřízení a provozu stánků, pojízdných či 

přenosných prodejních a jiných podobných zařízení (předzahrádky pro sezónní provoz 

restauračního zařízení „ ZORBA“) firmě go up s.r.o., IČ: 27765369, Sudova 118/44a, Nový Svět, 

779 00 Olomouc. 

Stanovisko KMČ: KMČ bere na vědomí 

 

2.3.Na konečné tramvaje, u parkoviště Eurogema nejsou ořezány křoviny a na zastávce za 

zábradlím je nepořádek. Jedná se o pozemky parcelní číslo 2123, LV 1724 ve vlastnictví 
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Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, Staré Město, 11000 Praha 1 a Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 

Praha 2, a parcelní číslo 2122, LV 8693 ve vlastnictví EUROGEMA CZ, a.s., Blanická 917/19, 

Hodolany, 77900 Olomouc. 

KMČ žádá odbor životního prostředí o vyzvání majitelů výše uvedených pozemků k sjednání 

nápravy (ořezání křovin a úklid nepořádku) 

 

2.4.Projednán harmonogram sběrových sobot realizovaný TSMO, a.s., dále plán činnosti TSMO, 

a.s. v měsíci dubnu 2015. Hlášení poruch na VO, závad na místních komunikacích 

prostřednictvím formuláře na stránkách www.tsmo.cz  

 

2.5. Projednání vlastnictví plakátovací plochy na pozemku 1077 k.ú. Nová Ulice. 

      KMČ se dle informací pamětníků domnívá, že plakátovací plocha je ve vlastnictví SMO, byla       

      totiž vybudována současně při budování chodníků 

 

2.6. Projednáno využití rozpočtu KMČ na rok 2015. KMČ navrhuje v roce 2015 následující 

opravy chodníků:  

a) pokračovat v opravě chodníku v ulici Za Vodojemem včetně odbočujících ramen k 

domům č. 4, 6, 8 

b) oprava chodníku pod ZUŠ v ulici Pionýrská od čísla 10 po číslo 20 po křižovatku s ulicí 

Čajkovského 

c) v ulici Pionýrská dokončit chodník od vozovky k podchodu 

d) chodníky v ulici Brněnská včetně příchodu k městské  

      (9 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. 
 

2.8.KMČ žádá o prověření možnosti vybudování parkovišť ve dvoře domů Brněnská 38 – 52. 

 

2.9.KMČ upozorňuje na potřebu vybudování kruhových objezdů na křižovatce I. P. Pavlova, 

Okružní, Hraniční (u vodojemu) a na křižovatce Okružní a Hněvotínská (u žluté haly), a to 

zejména z důvodu bezpečnosti silničního provozu. KMČ žádá o zařazení do plánu investic. 

 

2.10 KMČ žádá o přistavení kontejnerů v rámci sběrové soboty u ulic Za Vodojemem a Okružní. 

Na tomto místě se hromadí odpad, který je předmětem sběrových sobot. 

 

2.11 Projednána problematika vymalování podchodů pod ulicí Brněnská. 

 

2.12 Projednány informace o změně legislativy a s tím související nemožnosti využívání údajů 

z informačního systému evidence obyvatel k vytváření seznamu jubilantů. Je třeba souhlas 

jubilantů, kteří si přejí osobní blahopřání ze strany zástupce města, ve formě vyplněného a 

podepsaného formuláře se souhlasem se zpracováním osobních údajů. V této souvislosti bude 

projednán na příští KMČ takový způsob blahopřání jubilantům, který nebude odporovat zákonu. 

http://www.tsmo.cz/
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IV. Program příští schůze  

 

 - Zahájení, prezence a 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 19.45 hod.. Příští schůze se bude konat dne 12. 5. 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 


