Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 5 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 12. 5. 2015
Zahájení

I.

KMČ č. 13 svolala pravidelnou schůzi na 18.00 hodin dne 12. 5. 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, Václav
Janeba, Ing. Václav Kratochvíl, Michal Korec, Ing. Jaroslav Kuchař, Bc. Jakub Nepejchal, Jana
Lipovská, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák, MVDr. František Špruček Ph.D.
Nepřítomni: ,
Hosté: Koutný, Skoupil – Městská policie Olomouc, pprap. Jaklová - 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 13 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
Projednávané záležitosti

III.

1. Připomínky pro policii
1.1. Zvýšit kontrolní činnost v podchodech na Brněnské.
1.2. Problém s parkováním na trávě v ulici Hraniční 1 - 11 – žádost o zvýšení kontroly. Návrh na
opatření: pokud se jedná o pozemky města kolem této komunikace, tak k zabránění parkování na
trávě osázet okraj komunikace keři eventuálně jinými zábranami (např. kůly s drátem).
1.3. Zvýšit kontrolní činnost v ulici Za Vodojemem – v době mezi 2.00 hod. – 4.00 hod. se po nějaké
době opět zvýšil počet vykradených aut.
1.4. V souvislosti s problémem s parkováním a neustálým porušováním předpisů při parkování (např.
stání na trávě, stání v zatáčkách, stání v křižovatkách apod.) byla diskutována možnost zřízení
městské odtahové služby.
2. Další projednávané záležitosti
2.1.Proběhla kontrola zápisu z minulého jednání. Vzhledem k záporné odpovědi k bodu 2.3
zápisu z minulého jednání: 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 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 trvá na řešení
tohoto problému a žádá odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství
MMO, aby vyzval vlastníky neudržovaných pozemků k sjednání nápravy (ořezání křovin a
úklid nepořádku)
2.2.

Žádost SMO odboru majetkoprávního č. j. SMOL/187695/2014/OMAJ/MRPD/Cih o
vyjádření k prodeji části pozemků parc. č. 907/7 ostatní plocha o celkové výměře 260 m2,
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parc. č. 800/43 ostatní plocha o výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 1054/11 ostatní
plocha o výměře 5 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Václavu Vogelovi.
Hlasování proběhlo korespondenčně.
Stanovisko KMČ: KMČ souhlasí s prodejem částí předmětných pozemků ve vlastnictví
města, pokud nemá město s nimi jiný záměr. Jedná se o narovnání existujícího stavu
(hrana komunikace je tak dnes upravena) a podmínky na odbočení se tím nezmění.
(9 pro / 3 proti / 1 se zdržel)
2.3. Schody od tramvaje k marketu OBI – jeden schod a podesta schodu jsou propadlé a potřebují
opravit. KMČ žádá z důvodu bezpečnosti chodců o opravu výše uvedeného propadlého
schůdku na schodišti k OBI.
2.4.Dotaz na stav žádosti MUDr. Mgr. Marie Kořenkové a dalších spolubydlících občanů o
zřízení přechodu na křižovatce ulic Okružní a Hněvotínská 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. Došlo
k opakovaným střetům chodců a automobilů.
Stanovisko KMČ: opětovně prověřit možnost vybudování přechodu na křižovatce ulic
Okružní a Hněvotínská u domu Okružní 1300/19
2.5.Problematika přístřešků pro kontejnery – jsou pod ně ke kontejnerům skládány věci, které
nepatří ani do kontejnerů, ani ke kontejnerům. Bylo by vhodné k přístřeškům dát informační
list velikosti A4 s informacemi, co nepatří ke kontejnerům, a co patří na sběrový dvůr.
2.6. Projednány informace o možnosti vytvoření webových stránek KMČ.
2.7.Zjištěny propadlé překopy na křížení ulic Bacherova x Okružní, Za Vodojemem x Okružní a
v ulici Horní Lán 12a u RIMEXU INTERIER spol. s r.o.
KMČ žádá o provedení opravy propadlých překopů v uvedených ulicích původci překopů
nebo TSMO.
2.8.Projednán způsob blahopřání jubilantům: jubilanti budou pozvání 2 x ročně do obřadní síně
MMO, kde jim bude za účasti vedení města, KMČ a KPOZ poblahopřáno.
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 19.55 hod.. Příští schůze se bude konat dne 9. 6. 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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