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Zápis č. 8 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 9. 8. 2016 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 9. 8. 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, Jana Lipovská, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák,  
 

Nepřítomni: Václav Janeba, Ing. Václav Kratochvíl, Bc. Jakub Nepejchal, MVDr. František 

Špruček Ph.D. 
 

Hosté: pprap. Jaklová – Policie ČR, Koutný - MPO                                                       
 

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 9 

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. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

       

1.2. Projednána problematika opětovné zvýšené koncentrace bezdomovců v areálu bývalých 

sovětských kasáren v ulici Profesora Fuky, kteří protiprávně obývají budovy v cizím 

vlastnictví, do kterých se protiprávně nabourali. Ohrožují dle sdělení občanů obyvatele 

přilehlých ulic, narušují veřejný pořádek, budí pohoršení a ohrožují svými výlevy a 

chováním mravní výchovu dětí.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá MPO a Policii ČR o sjednání 

nápravy a vykázání bezdomovců z těchto objektů. Zároveň žádá příslušný odbor MMO o 

vyzvání majitele objektu k jeho zabezpečení tak, aby do něho nebyl možný přístup.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 

1.3. Projednáno nedostatečné dopravní značení na křižovatkách Hněvotínská x Profesora Fuky a 

Okružní x Mošnerova, kde chybí dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů 

(mimo dopravní obsluhy). Tato značka je pouze před křižovatkou ulic Mošnerova x 

Profesora Fuky, což se jeví jako nedostatečné.  
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Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o instalaci chybějících dopravních 

značek Zákaz vjezdu nákladních automobilů (mimo dopravní obsluhy) na křižovatkách 

Hněvotínská x Profesora Fuky a Okružní x Mošnerova.   

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 

2. Další projednávané záležitosti   
 

 

2.1. Projednána informace občanů vysoké neposečené trávě mezi tratí a chodníkem u OBI. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o provedení sečení výše uvedené 

zeleně.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

2.2. Projednáno zarůstání plevelem parkoviště a chodníků za Čajkarénou směrem k podchodu na 

ulici Pionýrská.  
  

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o provedení odplevelení výše 

uvedených chodníků a parkovišť.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 
 

2.3. Komise městské části projednala připomínky členů KMČ k nedostatečnému čtení zápisů 

z jednání KMČ ze strany odborů MMO (např. odboru ŽP) a nedostatečnému předávání 

požadavků KMČ uvedených v zápisech z jednání KMČ jednotlivým odborům a 

pracovníkům těchto odborů MMO. 

 

2.4. KMČ projednala návrhy na realizaci investic na území KMČ na rok 2017. Rozhodla, že 

vzhledem k tomu, že žádné návrhy na realizaci investic předložené na rok 2016 nebyly 

realizovány, budou na rok 2017 předloženy návrhy vycházející z návrhů projednávaných a 

MMO předložených v minulém roce. Jedná se zejména o vybudování parkovišť a řešení 

křižovatek na ulicích Okružní x I. P. Pavlova a Okružní x Hněvotínská. 

 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice schvaluje návrhy na realizaci investic 

na území KMČ na rok 2017, které vycházejí z návrhů projednávaných a MMO 

předložených v minulém roce. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 

2.5. Projednáno ukončení členství Bc. Jakuba Nepejchala a Ing. Václava Kratochvíla v KMČ č. 

13 od 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 19.15 hod.. Příští schůze se bude konat dne 13. 9. 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 


