Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 6 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 14. 6. 2016
Zahájení

I.

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 14. 6. 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, Pavel Sirotňák, MVDr. František
Špruček Ph.D.
Nepřítomni: Václav Janeba, Ing. Václav Kratochvíl, Drahomíra Sedláčková
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. 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.
1.2. Opakovaně vzneseno upozornění, že na sídlišti Na Tabulovém vrchu v ulici Profesora Fuky
parkuje zejména o víkendu, ale i přes týden, nákladní automobil značky Scania SPZ 3M6 7929, pravděpodobně ve vlastnictví fyzické osoby Roman Osička, IČ 87763427, DIČ
CZ8202255336, telefon +420 733 191 521 podnikající v silniční nákladní dopravě. KMČ
opakovaně žádala příslušníky MPO o řešení této skutečnosti. KMČ se domnívá, že nákladní
automobily nemají parkovat na sídlištích, zvláště pokud je tam umístěna značka zákaz vjezdu
nákladních automobilů. Sdělení příslušníka MPO, že se nejedná bez přívěsu o nákladní
automobil, považuje KMČ za absurdní.
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o sjednání nápravy.
2. Další projednávané záležitosti
2.1. KMČ bere na vědomí:
- rozhodnutí MMO odboru stavebního spisová značka S-SMOL/100189/2016/OS týkající se
zvláštního užívání místní komunikace v ulici Hraniční v obci Olomouc (vozovka): prodejní
stánek.
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- rozhodnutí MMO odboru stavebního spisová značka S-SMOL/094395/2016/OS týkající se
zvláštního užívání místní komunikace v ulici Hraniční (zastávka MHD "Hraniční") v obci
Olomouc (vozovka): stánek - předvolební mítink hnutí ANO 2011.
- dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce v ulici I. P.
Pavlova 32 - 42 parc. č. 1072 ostatní plocha o výměře 23964 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc.
2.2. Žádost SMO odboru majetkoprávního spisová značka S-SMOL/036070/2016/OMAJ/Lex,
týkající se pozemku parc. číslo st. 1202/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc – pozemek pod garáží.
Stanovisko KMČ: Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí
s pronájmem pozemku parc. číslo st. 1202/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní Aleně Hořejší.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel)
2.3. KMČ projednala na základě zaslaných dotazů a vzorů letáků projekt třídění papíru a plastů
v rodinných domech se závěrem, že KMČ nemá nic proti tomuto projektu, ale není schopna
zajistit po prostudování dotazů a zaslaných materiálů jeho realizaci.
2.4. KMČ projednala návrh oddělení KMČ a DP na opuštění stávajících prostor, ve kterých se
KMČ schází a realizuje svoji činnost a přesunutí KMČ do prostor klubu seniorů. V rámci
diskuse byly probrány všechny klady i zápory tohoto návrhu, včetně jeho smyslu a účelu.
Stanovisko KMČ: Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice nesouhlasí
s opuštěním stávajících prostor, ve kterých se KMČ schází a realizuje svoji činnost a
přesunutím KMČ do prostor klubu seniorů. Tento návrh, zvláště s přihlédnutím, že se
KMČ do stávajících prostor relativně nedávno stěhovala, považuje KMČ za neúčelný a
neefektivní.
(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel)
2.5. Projednány údajně suché stromy naproti domu 38 v ulici Brněnská. KMČ navrhuje ověření
skutečného stavu a řešení dle zjištěných skutečností.
2.6. KMČ projednala přípravu slavnostního setkání jubilantů roku 2016 z Nové Ulice. Setkání se
uskuteční v obřadní síni olomoucké radnice 21. září 2016 v 15.00 hodin.
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 19.25 hod.. Příští schůze se bude konat dne 12. 7. 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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