Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 6 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 9. 6. 2015
Zahájení

I.

KMČ č. 13 svolala pravidelnou schůzi na 18.00 hodin dne 9. 6. 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.
Václav Kratochvíl, Michal Korec, Ing. Jaroslav Kuchař, Bc. Jakub Nepejchal, Jana Lipovská,
Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák, MVDr. František Špruček Ph.D.
Nepřítomni: Václav Janeba
Hosté: Koutný, Kubina – Městská policie Olomouc, pprap. Jaklová - PČR OL II, Petr Čechák, pí
Wittková
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 12 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
III.

Projednávané záležitosti

1. Připomínky pro policii
1.1. Zvýšit kontrolní činnost v ulici Brněnská na hřišti a okolní zeleni naproti domům č. 48 – 40
(u hřiště na lavičkách se shlukuje v nočních hodinách, hlavně o víkendech mládež, která
narušuje veřejný pořádek – pití alkoholu, kouření, pohozené lahve, použité kondomy, PET
lahve, krabičky od cigaret, rozbíjení sklenic na betonu hřiště, souložení na veřejnosti atd.)
2. Další projednávané záležitosti
2.1. Proběhla kontrola zápisu z jednání KMČ dne 12. 5. 2015: Body 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.7 trvají.
2.2. Žádost SMO odboru majetkoprávního č. j. SMOL/107855/2015/MRPD/MRPD/Sac o
vyjádření ke sp. zn. S-SMOL/093795/2015/OMAJ/Sac týkající se prodeje části pozemku
parc. č. 631/1 ostatní plocha o celkové výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
DPMO, a. s.
Stanovisko KMČ: KMČ souhlasí s prodejem části předmětného pozemku ve vlastnictví
města Dopravnímu podniku města Olomouce, a. s.
(12 pro / 0 proti / 0 se zdržel)
2.3. Žádost firmy VISSO s.r.o. o vyjádření k PD k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu
povolení akce „Za vodojemem – malá parkoviště“. Nové projednání na základě aktualizace
PD z důvodu nových vyhlášek a ČSN – došlo v PD ke změně rozměru jednotlivých
parkovacích míst.
Stanovisko KMČ: KMČ souhlasí s předloženou aktualizovanou PD k územnímu
rozhodnutí a ke stavebnímu povolení akce „Za vodojemem – malá parkoviště“ a nemá k ní
výhrady ani připomínky.
(12 pro / 0 proti / 0 se zdržel)
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2.4. Projednána žádost paní Wittkové (I. P. Pavlova 46) o opravu a doplnění laviček s opěradly
v ulici Za Vodojemem (domy I. P. Pavlova 24 – 62).
Stanovisko KMČ: KMČ má k žádosti kladný postoj a doporučuje opravu a doplnění
laviček v uvedené ulici realizovat.
2.5. Projednána žádost pana Martina Čecháka (Brněnská 48) týkající se řešení problému
s hřištěm a přilehlými zelenými plochami naproti domům č. 48 – 40 (u hřiště na lavičkách
se shlukuje v nočních hodinách, hlavně o víkendech mládež, která narušuje veřejný pořádek
– pití alkoholu, kouření, pohozené lahve, použité kondomy, PET lahve, krabičky od cigaret,
rozbíjení sklenic na betonu hřiště, souložení na veřejnosti atd.)
Stanovisko KMČ: KMČ požádala PČR a MPO o zvýšení kontrolní činnosti v tomto
prostoru. KMČ žádá oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí k umístění
odpadkového koše a dále navrhuje dle doporučení PČR umísťování laviček jen tam, kde
je osvětlení a odstranění laviček z temných míst, které svádí ke koncentraci zejména
mládeže, která narušuje veřejný pořádek.
2.6. Projednána žádost o označení odstavných stání na ulici Hraniční 1 – 35 a I. P. Pavlova 85 –
95. Důvodem je, aby byla řádně využita možnost ulice pro odstavné stání a parkování bylo
umožněno tak, aby byl zajištěn řádný příjezd sanitních vozů a hasičů. Parkování je dnes
značené chaoticky a omezuje příjezd těchto vozidel.
Stanovisko KMČ: KMČ souhlasí s označením odstavných stání na ulici Hraniční 1 – 35 a
I. P. Pavlova 85 – 95.
2.7. Projednáno upozornění na poškozený chodník na křížení ulic Pionýrská a Brněnská u
podchodu mezi domy Brněnská 58 a 54 – poškozen při napojování elektrické přípojky na
zastávku na Pionýrská.
KMČ žádá DPMO, a. s., který prováděl elektrickou přípojku na zastávku Pionýrská o
opravu tohoto poškozeného chodníku.
2.8. Projednáno upozornění na poškozené chodníky s nutností opravy na ulici Brněnská 48 – 54
(naproti gymnáziu Čajkovského) a na ulici Brněnská 44 – 54 od silnice a tramvajové tratě.
KMČ doporučuje opravu uvedených poškozených chodníků a dále doporučuje při
zpracovávání regulačního plánu č. 21 Brněnská – I. P. Pavlova za účelem prověření
možností zlepši situaci statické dopravy řešit úpravu parkování v ulici Brněnská 38 – 54.
2.9. Projednána otázka opravy podchodů pod ulicí Brněnská.
KMČ doporučuje provedení oprav podchodů pod ulicí Brněnská a navrhuje jejich
vymalování vybranými sprejery, což se již osvědčilo v mnoha případech v Olomouci i
mimo ni. Je třeba zjistit termín opravy podchodů.
2.10. Projednány informace o plánovaném umístění 10 nových kamer městské policie do pěti
olomouckých podchodů, včetně dvou na ulici Brněnská.
KMČ podporuje toto umístění kamer do podchodů a vítá ho jako krok k zajištění větší
bezpečnosti občanů i jako příspěvek k prevenci pouliční kriminality.
2.11. Projednán problém vlastnictví konstrukčních vrstev příjezdové komunikace na ulici
Bacherova 17, 19 a 21. Tento problém spadá do kompetence odboru majetkoprávního a
odboru dopravy MMOl. KMČ doporučuje jednání zúčastněných strana a dosažení řešení
tohoto problému, který by v budoucnu mohl způsobit velké problémy pro občany.
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2.12. Projednány informace z odboru dopravy MMOl. k možnosti vybudování přechodu na
křižovatce ulic Okružní a Hněvotínská, možnosti vybudování kruhových objezdů na
křižovatce I. P. Pavlova, Okružní, Hraniční (u vodojemu) a na křižovatce Okružní a
Hněvotínská (u žluté haly), a k možnosti vybudování parkovacích stání na ulici I. P.
Pavlova a na ulici Vojanova. Do návrhu zpracování PD, navržených k zařazení do plánu
investic na rok 2015 byl začleněn požadavek na vybudování parkovacích stání na ulicích
I. P. Pavlova, Vojanova a rovněž tak i požadavek na řešení křižovatky I. P. Pavlova x
Okružní a Okružní x Hněvotínská (zpracovány studie prostřednictvím OKR). KMČ žádá o
poskytnutí zpracovaných studií k seznámení se a k vyjádření.
2.13. Projednána změna způsobu blahopřání jubilantům. Do konce 1. pololetí 2015 bude probíhat
blahopřání jubilantům dle stávajícího způsobu (členové KMČ předávají blahopřání a dárek
jubilantům při návštěvách u jubilantů dle předaného seznamu a rozdělení jubilantů), od 2.
pololetí 2015 bude blahopřání jubilantům probíhat na radnici v obřadní síni s kulturním
programem a za účasti vedení radnice. KMČ a Komise pro občanské záležitosti RMO.
Tato slavnostní akce proběhne na přelomu října a listopadu 2015 a budou na ni pozváni
všichni jubilanti, jejichž jubileum spadá do období 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015.
IV.

Program příští schůze
- Zahájení, prezence a kontrola minulého zápisu
- Další projednávané záležitosti - Projednání požadavků a oznámení magistrátu
- Připomínky, návrhy, podněty členů komise a občanů

V.

Ukončení
Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.45 hod.. Příští schůze se bude konat dne 14. 7. 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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