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Zápis č. 10 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 10. 11. 2015 

 
 I. Zahájení 

           

KMČ č. 13 svolala pravidelnou schůzi na 18.00 hodin dne 10. 11. 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, Ivan Boleloucký, PaedDr. Josef Borůvka, Václav Janeba, Ing. 

Jaroslav Kuchař, Bc. Jakub Nepejchal, Jana Lipovská, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák, 

MVDr. František Špruček Ph.D.   

 

Nepřítomni: Jana Bašusová, Michal Korec, Ing. Václav Kratochvíl 

 

Hosté: Koutný – Městská policie Olomouc, pprap. Jaklová – Policie ČR                                 

 

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 

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

 

III. Projednávané záležitosti 
 

1. Připomínky pro policii 

 

1.1. Požadavek na zvýšení kontrolní činnosti parkování v lokalitě, zejména pak v ulicích 

Vojanova, Mošnerova, Hraniční, Čajkovského, I. P. Pavlova a Za Vodojemem a v 

křižovatkách ulic Za Vodojemem, Mošnerova, I. P. Pavlova, Vojanova, Čajkovského atd. - 

parkování na zeleni, parkování v křižovatkách (výjezdy jsou zablokované parkujícími auty), 

parkování v místech bránících průjezdu apod. 

 

2. Další projednávané záležitosti  

 

2.1.Žádost SMO odboru majetkoprávního spisová značka S-SMOl/198095/2015/OMAJ/Pri, 

týkající se části pozemku parc. číslo 1051/2 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Nová Ulice, 

obec Olomouc. 

 

         Stanovisko KMČ: Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice nemá námitky proti 

nájmu části pozemku parc. číslo 1051/2 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Nová Ulice 

žadateli Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o. za účelem umístění a provozování reklamního 

zařízení o velikosti reklamní plochy 5 x 2,35 m. 

(9 pro / 1 proti / 0 se zdržel) 

 

   2.2. Žádost SMO odboru majetkoprávního spisová značka S-SMOl/215289/2015/OMAJ/Pri, 

týkající se části pozemku parc. číslo 913/70 ostatní plocha o výměře 23 m2, parc. číslo 

913/71 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. číslo 913/125 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. 

číslo 916 ostatní plocha o výměře 19 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 

 

          Stanovisko KMČ: Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice nemá námitky proti 

nájmu části pozemku parc. číslo 913/70 ostatní plocha o výměře 23 m2, parc. číslo 913/71 



Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 
 

2 

 

ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. číslo 913/125 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. číslo 

916 ostatní plocha o výměře 19 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc žadateli eg 

projekt HORNÍ LÁN s. r. o. za účelem výstavby části parkovacích ploch, dešťové 

kanalizace a akumulačního objektu na dešťovou vodu v rámci obytné zóny stavby 

„OLOMOUC, HORNÍ LÁN – KOMERČNÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA, IV. ETAPA“. 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 

2.3. Vzata na vědomí zaslaná rozhodnutí MMOl o zvláštním užívání komunikace. 

 

2.4.Vyhodnocení slavnostního setkání jubilantů komise městské části Olomouc-Nová Ulice.  

Toto setkání se uskutečnilo 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. Setkání se zúčastnilo téměř 60 % pozvaných jubilantů a setkalo se s pozitivním 

ohlasem. Ze setkání byla pořízena fotodokumentace, která bude zveřejněna na stránkách 

KMČ a ve vývěsce KMČ. Další setkání jubilantů proběhne v květnu nebo červnu 2016. 

 

2.5.KMČ projednala upřesnění požadavku na provedení omlazovacího prořezu zeleně kolem 

sloupů VO, která je vzrostlá a brání funkci VO: jedná se o prořez zeleně kolem sloupů VO 

zejména v ulici Hraniční (kolem všech sloupů VO), v ulici Vojanova (kolem druhé lampy VO 

od spodu od ulice Brněnská) a v ulici Brněnská (kolem 10 sloupů VO u domů č. p. 42 – 44 – 

54, kolem sloupu číslo 10 u chodníku vedoucím k podchodu a kolem sloupu VO u domu 40 

ze dvora). 

 

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

zejména v ulici Hraniční (kolem všech sloupů VO), v ulici Vojanova (kolem druhé lampy 

VO od spodu od ulice Brněnská) a v ulici Brněnská (kolem 10 sloupů VO u domů č. p. 42 – 

44 – 54, kolem sloupu číslo 10 u chodníku vedoucím k podchodu a kolem sloupu VO u 

domu 40 ze dvora). 

 

2.6.KMČ projednala upřesnění požadavku na opravu a doplnění laviček s opěradly v ulici I. P. 

Pavlova 24 – 62 ze strany občanů. Jedná se o opravu stávajících laviček a o vybudování nové 

lavičky u vchodu domu I. P. Pavlova 46. 

 

Stanovisko KMČ: KMČ žádá o opravu stávajících laviček v ulici I. P. Pavlova 24 – 62 a o 

vybudování nové lavičky u vchodu domu I. P. Pavlova 46. 

 

 

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 19.10 hod.. Příští schůze se bude konat dne 8. 12. 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 


