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Zápis č. 5 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 10. 5. 2016 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 10. 5. 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, 

Michal Korec, Ing. Jaroslav Kuchař, Bc. Jakub Nepejchal, Jana Lipovská, Drahomíra 

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

 

Nepřítomni: Václav Janeba, Ing. Václav Kratochvíl 

 

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. 

 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá ředitele Městské policie 

Olomouc o realizaci dopravní akce 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., 

zaměřenou na parkování na zeleni, parkování v křižovatkách (výjezdy jsou 

zablokované parkujícími auty), parkování v místech bránících průjezdu apod. 

 

 

2. Další projednávané záležitosti   

 

2.1.KMČ bere na vědomí:  

- rozhodnutí  MMO odboru stavebního spisová značka S-SMOL/97392/2016/OS 

týkající se zvláštního užívání místní komunikace v ulici I. P. Pavlova u č. 38 v obci 

Olomouc (vozovka): oprava soklu - odvoz suti. 

 

 

2.2.Na základě požadavku oddělení KMČ a DP KMČ projednala vymezení veřejných 

prostranství, kterých by se týkal zákaz konzumace alkoholu a zákaz žebrání 
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v připravované úpravě obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu a 

zákazu žebrání. KMČ navrhuje k vymezení následující prostranství: 

 

a) kolem Terna 

b) kolem OC Haná 

c) kolem Aquaparku 

d) kolem dětských hřišť  

e) zastávky MHD 

f) kolem večerky na ulici Hraniční 

g) kolem večerky na ulici I. P. Pavlova 

(11 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 

 

2.3. KMČ projednala stížnosti občanů ohledně neoprávněného houkání vozidel TSMO 

provádějících v ranních hodinách svoz komunálního odpadu, kdy při překážkách 

(např. auto v cestě, v křižovatce apod.) houkají i 15 minut místo telefonického 

oznámení překážky na MPO. 

KMČ žádá ředitele TSMO, a.s., aby provedl taková opatření, kterými by zamezil výše 

uvedenému jednání. 

(11 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 

 

2.4. KMČ projednala upozornění občanů ulice Hraniční na ničím neodůvodněné značky 

zákazu stání ve dnech  Po až ČT od 8.00 hodin do 16.00 hodin. V uvedené dny a 

hodiny nemůžou obyvatelé zaparkovat u svých domů.  

 

KMČ žádá, vzhledem k tomu, že se jedná o nějaký historický relikt, o jejich 

odstranění. 

(11 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 

2.5. KMČ projednala přípravu slavnostního setkání jubilantů roku 2016 z Nové Ulice. 

Setkání se uskuteční v obřadní síni olomoucké radnice v září 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 v 19.35 hod.. Příští schůze se bude konat dne 14. 6. 

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 


