Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 1 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 12. 1. 2016
Zahájení

I.

KMČ č. 13 svolala pravidelnou schůzi na 18.00 hodin dne 12. 1. 2016 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. Jaroslav Kuchař, Bc. Jakub Nepejchal, Jana Lipovská, Drahomíra
Sedláčková, Pavel Sirotňák,
Nepřítomni: Ing. Václav Kratochvíl, MVDr. František Špruček Ph.D.
Hosté: 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. V průběhu jednání bylo přítomno
11 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. Vznesen problém se zaparkovanými nákladními auty v ulicích a s trvale odstavenými
osobními auty v ulicích.
2. Další projednávané záležitosti
2.1.Opětovně diskutována možnost zřízení přechodu na ulici Okružní (u Komerční banky)
k zastávce na Tabulovém vrchu, je třeba prověřit možnost zřízení „jednoduchého“ přechodu
na základě výjimky.
2.2. Žádost SMO odboru majetkoprávního spisová značka S-SMOL/148741/2014/OMAJ/Skl,
týkající se části pozemku parc. číslo 1051/2 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc.
Stanovisko KMČ: Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice nesouhlasí s nájmem
části pozemku parc. číslo 1051/2 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc společnosti LAUTUS NUNDINUS a. s. za účelem umístění a užívání reklamního
zařízení o rozměrech reklamní plochy 4 x 9,6 m x 8,2 m.
(4 pro / 6 proti / 0 se zdržel)
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2.3.Na konečné tramvaje, u parkoviště Eurogema nejsou ořezány křoviny a na zastávce za
zábradlím je nepořádek. Jedná se o pozemky parcelní číslo 2123, LV 1724 ve vlastnictví
Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, Staré Město, 11000 Praha 1 a
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
12800 Praha 2, a parcelní číslo 2122, LV 8693 ve vlastnictví EUROGEMA CZ, a.s., Blanická
917/19, Hodolany, 77900 Olomouc.
Stanovisko KMČ: KMČ žádá odbor životního prostředí o vyzvání majitelů výše uvedených
pozemků k sjednání nápravy (ořezání křovin a úklid nepořádku)

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 9. 2. 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 č. 13
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