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Zápis č. 11 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 8. 11. 2016 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 8. 11. 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: Ondřej Malý, MVDr. František Špruček Ph.D. 
 

Hosté: str. Brokešová Pavla, str. Stanislav František – MPO, Jaklová Věra – PČR, Vojtěch Holý – 

OKR MMO 
 

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. Poděkování Policii ČR za částečné řešení problému bezdomovců v areálu bývalých 

sovětských kasáren v ulici Profesora Fuky, kdy byl tento nevyužívaný bývalý vojenský areál 

na její podnět oplocen plechovým plotem doplněným ostnatým drátem a objekt tak byl 

znepřístupněn a zabezpečen, avšak pouze ze strany z ulice Profesora Fuky. Dle upozornění 

občanů je plot z ulice Jana Zrzavého (chodník spojující ulici Mošnerovu s ulicí 

Hněvotínskou) na několika místech poškozený a je v něm díra, kdy v délce cca 7 metrů 

chybí oplocení a je v ní vyšlapaná "dálnice" pro nezákonné uživatele objektu. V objektu je 

tak stále živo a dochází tak k možnému ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a 

bezpečnosti. Ulicí Jana Zrzavého chodí navíc občané do zaměstnání a maminky s malými 

dětmi a kočárky. Viz. fotodokumentace v příloze.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá příslušné orgány o dořešení 

problému s bezdomovci a o zajištění objektu i ze strany chodníku na ulici Jana Zrzavého 

tak, aby byl zajištěn pořádek a bezpečnost občanů.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

2. Další projednávané záležitosti   
 

 

2.1. Vojtěch Holý z OKR MMO informoval na základě žádosti KMČ o možnosti řešení 

dopravního značení v lokalitě sídliště mezi ulicemi Mošnerova a Hněvotínská. Navrhl 

komplexní řešení lokality z hlediska dopravy v co nejkratším možném čase. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice bere na vědomí přednesené informace 

a souhlasí s komplexním řešením dopravy v uvedené lokalitě. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

2.2. Projednán podnět SVJ Na Tabulovém vrchu 5, 7 týkající se parkování na ul. Na Tabulovém 

vrchu. Problém spočívá v parkování motorových vozidel na zakázaných místech, kdy nejsou 

respektována obecná ustanovení týkající se parkování motorových vozidel, ač jsou 

parkovací stání řádně označena příslušným svislým a vodorovným dopravním značením. 

V jednání některých řidičů motorových vozidel SVJ spatřuje porušení některých ustanovení 
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zákona č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění změn a 

novelizací, zejména o ust. § 2 písm. l, m, n, o, p), § 4 písm. a, b, c), § 5 odst. 1 písm. b), § 5 

odst. 2 písm. g), § 25 odst. 1 písm. a, b), § 25 odst. 3, § 27 odst. 1 písm. a, d, o, r, s). 

V rámci sjednání nápravy tohoto protiprávního jednání navrhuje SVJ NTV 5, 7 řešení 

v podobě vodorovné dopravní značky V12c (žlutá čára souvislá) podél okraje předmětné 

pozemní komunikace. Tomuto dopravnímu značení řidiči totiž věnují větší pozornost, než 

obecným pravidlům provozu na pozemních komunikacích. Dále byla navržena častější 

přítomnost strážníků MPO a příslušníků Policie ČR s tím, že zjištěné přestupky budou řešit 

a nebudou je přehlížet. Viz. písemný podnět v příloze. KMČ konstatuje, že dle sdělení 

pracovníků OKR MMO je značení nerealizovatelné kvůli majetkovým vztahům, kdy 

komunikace není ve vlastnictví města Olomouce.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice konstatuje, že problém parkování 

v lokalitě Nové Ulice je obecným problémem. Souhlasí s návrhem na vodorovné dopravní 

značky V12c (žlutá čára souvislá) podél okraje předmětné pozemní komunikace v ulici Na 

Tabulovém vrchu, i když realizace značení je kvůli majetkovým vztahům k této 

komunikaci, kdy tato komunikace není ve vlastnictví města Olomouce, do vyřešení těchto 

vztahů, pravděpodobně nerealizovatelná.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

2.3. KMČ byla PaedDr. Borůvkou jako zástupcem KMČ na jednání seznámena s informacemi 

z výrobního výboru na zpracovávanou studii „Revitalizaci části hřbitova ve prospěch 

parku".  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice bere na vědomí informace z výrobního 

výboru na zpracovávanou studii „Revitalizaci části hřbitova ve prospěch parku". 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

2.4. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o posečení trávy mezi tratí a 

chodníkem u OBI. Dále žádá o úpravu zeleně, která zakrývá značku Zákaz vjezdu všech 

vozidel u lípy u „pyramidy“ v ulici Mošnerova. 
 

 

2.5. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice vznáší dotaz ohledně plánu stavby 

cyklostezek v lokalitě KMČ. 
 

 

 

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 13. 12. 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 

http://dopravni-znacky.superia.cz/zakazove_znacky/zakaz_vjezdu_vsech_vozidel.php
http://dopravni-znacky.superia.cz/zakazove_znacky/zakaz_vjezdu_vsech_vozidel.php

