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Zápis č. 12 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 8. 12. 2015 

 
 I. Zahájení 

           

KMČ č. 13 svolala pravidelnou schůzi na 18.00 hodin dne 8. 12. 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. 

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

MVDr. František Špruček Ph.D.   

 

Nepřítomni: Václav Janeba, Michal Korec, Ing. Václav Kratochvíl 

 

Hosté: strážník číslo 157 – Městská policie Olomouc, pprap. Tomáš Kvapil – Policie ČR, Jaroslav 

Palatka – Okružní 15                                

 

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. Opakovaně vznesen 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. 

 

1.2. V souvislosti s problémem s parkováním v ulicích přilehlých k FNO (např. Vojanova, I. P. 

Pavlova, Mošnerova, Za Vodojemem, Thomayerova Vojanova, Čajkovského apod.), z čehož 

plyne zvyšující se nebezpečnost dopravního provozu a další problémy, bude iniciováno 

jednání s KMČ č. 11 Olomouc – Tabulový vrch a KMČ č. 18 Olomouc – západ, kterých se 

dotýkají stejné problémy s parkováním v ulicích přilehlých k FNO s cílem nalezení 

společného postupu a řešení. 

 

2. Další projednávané záležitosti  

 

2.1.Projednány připomínky pana Jaroslava Palatky z Okružní 15 týkající se:  

- možnosti zřízení přechodu na ulici Okružní 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 nebo 

- posunutí zastávek před křižovatku 

- chybějících chodníků podél Okružní a chybějících značek u přechodů na Okružní  

            KMČ bere připomínky na vědomí a bude se jimi v rámci své činnosti zabývat a hledat     

            možná řešení. 
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2.2. Projednána žádost Mgr. Richarda Kozáka o řešení výjezdu z ulice Bacherova 9 (slepá ulice od 

bytového domu 1267/9) na ulici Mošnerovu, kdy zde vznikají velmi nebezpečné situace, protože 

na ulici Mošnerova je vždy zaparkována spousta aut, které zasahují i do křižovatky. Navrhuje 

umístění zrcadla naproti nebezpečného výjezdu.  

Stanovisko KMČ: Problém si KMČ uvědomuje, umístění zrcadla naproti tohoto výjezdu se 

však jeví jako ne zcela systémové řešení a asi i nerealizovatelné. Je třeba řešit komplexně 

v souvislosti s problémem parkování v přilehlých ulicích s FNO, viz body 1. 1. a 1. 2. 

 

2.3. Projednán požadavek doc. PhDr. Květuše Lepilové, CSc. (výbor SVJ Bacherova 3, 5) na 

zvýšení bezpečnosti v ulici Bacherova v úseku od zpomalovacího prahu u bytového domu 

Bacherova 7 ke křižovatce s ulicí Mošnerovou. Při vjezdu z Okružní na Bacherovu je umístěn 

příkaz snížit rychlost na 30 km, který končí značkou u zmíněného zpomalovacího prahu. 

Žádají o přesun této koncové značky až ke křižovatce s Mošnerovou ulicí. Důvodem je, že za 

současným umístěním koncové značky směřuje vozovka dolů, takže řidiči zde mají tendenci 

zrychlit. Při vyjíždění aut z garáže jejich bytového domu je pak i vzhledem k velkému 

množství parkujících aut většinou zaměstnanců nemocnice ztížen výhled na vozovku a hrozí 

nebezpečí střetu s projíždějícími auty. Současně také upozorňují, že zpomalovací šikana v 

úseku od ulice Okružní, která zužuje šířku vozovky v místě, které je před zatáčkou a šikana je 

skryta z pohledu řidiče vzrostlou zelení, spíše bezpečnost dopravy zhoršuje a při omezení 

rychlosti postrádá smysl. Navrhují tuto šikanu odstranit. 

Stanovisko KMČ: KMČ souhlasí s předloženým požadavkem na přesun koncové značky 

snižující rychlost na 30 km od zpomalovacího prahu u bytového domu Bacherova 7 až ke 

křižovatce s Mošnerovou ulicí. 

 

2.4.Opětovně projednána žádost obyvatel z ulice I. P. Pavlova 14, 16 a 18 zastoupených Ing. 

Jaromírem Brichtou, CSc., předsedou SVJ I. P. Pavlova 16 týkající se řešení problému s 

parkováním vozidel před domy č. p. 14, 16 a 18 na I. P. Pavlova před stanovišti kontejnerů, které 

znemožňují vývoz odpadků, a to vyznačením místa pro zákaz parkování před kontejnerovými 

stanovišti a provedení malby na vozovce. 

Stanovisko KMČ: KMČ žádá o vyznačení místa pro zákaz parkování před kontejnerovými 

stanovišti, provedení malby na vozovce a rozšíření zákazu parkování tak, aby byl umožněn 

vjezd vozidel ZZS, parkování, naložení a vyložení pacienta.   

 

2.5. Projednán dotaz předsedy SVJ Okružní 9 Ing. Žůrka týkající se možnosti umístění kontejnerů 

nebo popelnic na bioodpad na "sídlišti" mezi ulicemi Okružní, Na Tabulovém vrchu a Profesora 

Fuky, kdy každá bytová jednotka v kaskádových domech má terasu, na které jsou pěstovány větší 

či menší stromky a u bariérových domů jsou předzahrádky, kde lidé pěstují květiny i okrasné 

dřeviny a bioodpad se pak hojně objevuje v popelnicích na komunální odpad. 

Stanovisko KMČ: KMČ žádá v této lokalitě umístit kontejner nebo popelnici na bioodpad. 

 

2.6. Žádost SMO odboru majetkoprávního spisová značka S-SMOL/136936/2015/OMAJ/Lex, 

týkající se prodeje části pozemku parc. číslo 6/3 ostatní plocha (dle GP parc. Č. st. 2559 

zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 7 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.  

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

prodeji části pozemku parc. číslo 6/3 ostatní plocha (dle GP parc. Č. st. 2559 zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 7 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ 

Distribuce a. s. za účelem zřízení a provozování trafostanice.  

(8 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
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2.7.Žádost SMO odboru majetkoprávního spisová značka S-SMOL/220675/2014/OMAJ/Lex, 

týkající se prodeje části pozemku parc. číslo 6/4 zahrada o výměře 120 m2 a části pozemku 

parc. číslo 6/4 zahrada o výměře 6 m2 vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.  

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

prodeji části pozemku parc. číslo 6/4 zahrada o výměře 120 m2 a části pozemku parc. číslo 

6/4 zahrada o výměře 6 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti MUDr. 

GREGAR s.r.o. za účelem rozšíření parkovacího stání především pro lepší možnost vjezdu a 

parkování sanitních vozů.  

     (7 pro / 1 proti / 0 se zdržel) 

 

2.8.Žádost SMO odboru majetkoprávního spisová značka S-SMOL/228764/2015/OMAJ/Cih, 

týkající se prodeje části pozemku parc. číslo 631/1 ostatní plocha  o výměře 45 m2 a části 

pozemku parc. číslo st. 2187 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2 vše v  k. ú. Nová 

Ulice, obec Olomouc. 

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

prodeji části pozemku parc. číslo 631/1 ostatní plocha  o výměře 45 m2 a části pozemku 

parc. číslo st. 2187 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2 vše v  k. ú. Nová Ulice, obec 

Olomouc společnosti TRADESYSTEM a. s. za účelem užívání zázemí k budově č. p. 55, 

jiná st. ve vlastnictví žadatele.  

     (8 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 

2.9.KMČ projednala a odsouhlasila termíny zasedání v roce 2016. Jednání budou probíhat druhé 

úterý v měsíci od 18.00 hodin prostorách bývalého internetového pracoviště v areálu JALTA 

(v 1. patře, po schodišti vpravo od ulice I. P. Pavlova) v těchto termínech:  

12. ledna 2016, 9. února 2016, 8. března 2016, 12. dubna 2016, 10. května 2016, 14. června 

2016, 12. července 2016, 9. srpna 2016, 13. září 2016, 11. října 2016, 8. listopadu 2016, 13. 

prosince 2016. 

 

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 ve 20.10 hod.. Příští schůze se bude konat dne 12. 1. 2016 

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 


