Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 8 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 11. 8. 2015
Zahájení

I.

KMČ č. 13 svolala pravidelnou schůzi na 18.00 hodin dne 11. 8. 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, Jana Lipovská, Drahomíra Sedláčková, Pavel
Sirotňák
Nepřítomni: Ing. Jaroslav Kuchař, Bc. Jakub Nepejchal, MVDr. František Špruček Ph.D.
Hosté: Mgr. Filip Žáček – člen RMO, garant RMO za KMČ č. 13, Koutný - Městská policie
Olomouc
Po prezenci zahájil předseda Mgr. Luděk Krystýn v 18.00 hod. jednání komise městské části a řídil
je po celou dobu jednání. Úvodem přivítal členy komise a hosty, poté pozdravil členy KMČ Mgr.
Filip Žáček, člen RMO a garant RMO za KMČ č. 13, který si vzal úvodní slovo.
V průběhu jednání bylo přítomno 10 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání
usnášeníschopná.

III.

Projednávané záležitosti

1. Připomínky pro policii
1.1. Pochvala MPO za zvýšení kontrolní činnosti. Je třeba však pokračovat v této kontrolní
činnosti.
2. Další projednávané záležitosti
2.1. Proběhla diskuse ohledně areálu bývalých kasáren sovětské armády na Tabulovém vrchu
rozkládající se mezi ulicemi Profesora Fuky, Zrzavého, Mošnerova a Hněvotínská, pozemek
katastrální číslo 185/1 k. ú. Nová Ulice. Tento areál je ve vlastnictví ČR a právo hospodaření
s tímto majetkem ČR má Úřad práce ČR. Jeho nevyužívání a dezolátní stav přinášejí problémy centrum bezdomovců, drogy, nekalé živly, výjezdy policie, hasičů, zamořování potkany apod.
Jedná se přitom o zajímavé pozemky nacházející se mezi novou bytovou a vilovou výstavbou.
Jejich chátráním a nevyužíváním dochází k znehodnocování majetku státu. Tyto pozemky
s chátrajícími budovami hyzdí lokalitu Nové Ulice a bylo by vhodné řešit využití těchto pozemků.
Z diskuse vyplynulo rovněž, že nejvhodnějším využitím areálu by byla výstavba bytů a veřejných
zelených ploch a sportovišť. Na základě diskuse KMČ přijala usnesení.
Usnesení KMČ: KMČ pověřuje předsedu KMČ a garanta KMČ za RMO, aby zjistili možnosti
využití pozemků katastrální číslo 185/1 k. ú. Nová Ulice v areálu bývalých kasáren sovětské
armády na Tabulovém vrchu a iniciovali jednání SMOl s vlastníkem pozemků o jejich dalším
využití v souladu s platným územním plánem.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel)
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2.2.Na základě dotazu Mgr. Žáčka ohledně v loňském roce proběhnuvších slavností Černého orla
byla diskutována možnost jejich opakování a vybudování tradice těchto slavností.
2.3.Požadavek na opravu a doplnění laviček s opěradly v ulici I. P. Pavlova 24 – 62
Stanovisko KMČ: KMČ má k požadavku kladný postoj a doporučuje opravu a doplnění
laviček v uvedené ulici realizovat.
2.4.Projednány drobné opravy chodníků, zvláště těch v havarijním stavu.
2.5.Upozornění na propadlý chodník v ulici Okružní u Vodojemu (za křižovatkou ulic I. P.
Pavlova a Okružní).
Stanovisko KMČ: KMČ žádá o opravu.
2.6. Projednán návrh na vybudování lavičky na zastávce linky č. 42 u Jalty v ulici I. P. Pavlova.
Stanovisko KMČ: KMČ doporučuje zřízení lavičky na zastávce linky č. 42 u Jalty v ulici
I. P. Pavlova.
2.7.Projednáváno využití budovy č. 28 na pozemku č. 1071/1 u hřiště v ulici Za Vodojemem. Je
třeba zjistit vlastníka a eventuálního nájemce a podmínky nájmu.
2.8.Do 31. 8. 2015 připravit návrhy na realizaci investic na území KMČ na rok 2016. Návrhy
budou vycházet z návrhů projednávaných a MMO předložených v minulém roce. Jedná se
zejména o vybudování parkovišť a řešení křižovatek na ulicích Okružní x I. P. Pavlova a
Okružní x Hněvotínská.

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 19.30 hod.. Příští schůze se bude konat dne 8. 9. 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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