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Zápis č. 10 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 13. 10. 2015 

 
 I. Zahájení 

           

KMČ č. 13 svolala pravidelnou schůzi na 18.00 hodin dne 13. 10. 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, Michal Korec, Ing. Václav Kratochvíl, Ing. Jaroslav Kuchař, Bc. Jakub Nepejchal, Jana 

Lipovská, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák, MVDr. František Špruček Ph.D.   

 

Nepřítomni:  

 

Hosté: Koutný – Městská policie Olomouc, Novotná – Policie ČR, Palatková – ul. Okružní                                 

 

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. V průběhu jednání bylo přítomno 

13 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

 

III. Projednávané záležitosti 
 

1. Připomínky pro policii 

 

1.1. Paní Palatková z ulice Okružní vznesla dotaz ohledně problému venčení psů v areálu domů 

mezi ulicemi Na Tabulovém vrchu a Profesora Fuky, kdy majitelé nechávají psy pobíhat na 

volno bez vodítka i bez náhubků, čímž dochází k ohrožování ostatních kolemjdoucích. Množí 

se případy napadení občanů na volno venčenými psy. Dle MPO se jedná o porušování 

městské vyhlášky, je třeba toto jednání pokud možno nahlásit na MPO. Pokud však nebude 

na volno venčený pes s majitelem přistižen strážníky přímo při tomto jednání, nelze s tímto 

hlášením nic dělat (fotky zachycující tento skutek nejsou důkazem). 

KMČ žádá MPO o kontrolu dodržování městské vyhlášky upravující venčení psů a 

případné pokutování majitelů psů při jejím porušování, a to zejména v uvedené lokalitě.  

 

1.2. Požadavek na zvýšení kontrolní činnosti parkování v křižovatkách ulic Za Vodojemem, 

Mošnerova, I. P. Pavlova, Vojanova, Čajkovského atd.. Výjezdy jsou zablokované 

parkujícími auty.  

KMČ se obrací na ředitele MPO a dopravní odd. MPO s žádostí o realizaci dopravní akce 

zaměřené na dodržování pravidel při parkování v uvedených ulicích a křižovatkách.  

 

2. Další projednávané záležitosti  

 

2.1.Žádost SMO odboru majetkoprávního č. j. SMOL/193228/2015/OMAJ/MRPD/Pri o 

vyjádření ke sp. zn. SMOl/Maj/225397/2011/Pri týkající možného pachtu nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce, konkrétně části pozemku parc. číslo 72 ostatní 

plocha o výměře 5 207 m2  a parc. č. st. 1664 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 , 

vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. 

          Stanovisko KMČ: KMČ nemá námitky s možnými budoucími pachty části pozemku parc. č. 

72 (horní část u zastávky Okružní) za účelem užívání zahrádky a dále pak za účelem 
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užívání pozemku pod stavbou pro rodinnou rekreaci. Toto stanovisko má platnost do 31. 

12. 2016. Současně Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice upozorňuje na dolní 

část pozemku parc. č. 72 (u křižovatky Okružní x I. P. Pavlova), kde je plánována okružní 

křižovatka a z tohoto důvodu Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice doporučuje 

neuzavírat na tuto část pozemku pachty. 

(2 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 

   2.2.Projednána žádost odboru životního prostředí ohledně termínů sběrových sobot v roce 2016. 

Vzhledem k výrazně omezeným finančním prostředkům na rok 2016 je možné realizovat 

sběrové soboty v roce 2016 pouze v omezeném rozsahu v jarních nebo podzimních měsících. 

Stanovisko KMČ: KMČ upřednostňuje jarní termín sběrových sobot v roce 2016 a 

navrhuje rozšířit dosavadní sběrná místa o další vhodné místo, a to na parkovišti u 

vodojemu v ulici Za Vodojemem. 

(13 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 

2.3.Projednán termín slavnostního setkání jubilantů komise městské části Olomouc-Nová Ulice.  

Toto setkání se uskuteční v  pondělí   9. 11. 2015 ve 14.00 hodin v obřadní síni olomoucké 

radnice za účasti zástupců RMO, Komise pro občanské záležitosti, KMČ č. 13 Olomouc – 

Nová Ulice. Součástí setkání bude i kulturní program. 

 

2.4.V souvislosti se zjištěními, že zeleň kolem sloupů VO je poměrně vzrostlá a brání funkci VO, 

bylo projednáno možné řešení, a to omlazovací prořez zeleně v blízkosti VO, a to v celém 

území KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice.  

Stanovisko KMČ: KMČ žádá o provedení omlazovacího prořezu zeleně v blízkosti VO, a to 

v celém území KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice. 

 

2.5.KMČ projednala a schválila seznam plánovaných oprav komunikací v lokalitě její 

působnosti.  

 

2.6.Požadavek na opravu a doplnění laviček s opěradly v ulici I. P. Pavlova 24 – 62 ze strany 

občanů. 

Stanovisko KMČ: KMČ žádá o opravu a doplnění laviček v uvedené ulici. 

 

 

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 10. 11. 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 


