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Zápis č. 2/2017 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 14. 2. 2017 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 14. 2. 2017 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, Ing. 

Jaroslav Kuchař, Jana Lipovská, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák, MVDr. František Špruček 

Ph.D., doc. Mgr. Jana Vašíčková Ph.D. 
 

Nepřítomni: Michal Korec, Ondřej Malý  
 

Hosté: strážník 129 – MPO, Metelka – PČR, zástupci SVJ Brněnská 44, 46 a SVJ Brněnská 48, 50 – 

Václav Černý, Jaroslav Malina, Alexandr Alexandrovský, Renata Turková, Jan Turek 
 

Po prezenci zahájil předseda Mgr. Luděk Krystýn v 18.00 hod. jednání komise městské části a řídil je 

po celou dobu jednání. Úvodem přivítal ostatní přítomné členy komise a hosty. V průběhu jednání 

bylo přítomno 10 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

 
 

III. Projednávané záležitosti 
 

3.1. Byla podána informace o odpovědi MMO na dotaz KMČ ohledně zvyšujícího se počtu 

heren v lokalitě KMČ, např. v ulici I. P. Pavlova herna Synot (místo restaurace Zorba) či 

v budově Jalty atd. – odborem ekonomickým, oddělením místních poplatků bylo sděleno, že 

Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2013 o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných 

podobných her jsou Zastupitelstvem města Olomouce povoleny herny na ulici I. P. Pavlova 

864/63a + I. P. Pavlova 184/69. 
 

3.2. Upozornění PČR ohledně ničení nových chodníků auty řemeslníků opravujícími byty v ulici 

Za Vodojemem (auty stáli na nových chodnících při návozu materiálu, přivolaná PČR řešila 

nedostatečně). Bylo konstatováno, že v takových případech je lepší volat Městkou policii 

Olomouc, která má pro tyto situace více kompetencí a možností.  
 

3.3. Zástupci SVJ Brněnská 44, 46 a SVJ Brněnská 48, 50 předložili KMČ písemný nesouhlas se 

zamýšleným urbanistickým plánem (viz příloha zápisu). Po upřesnění, že se jedná o návrh 

regulačního plánu RP - 21 Sídliště Brněnská - I. P. Pavlova, bylo přítomnými zástupci 

občanů a uvedených SVJ sdělen důvod nesouhlasu s takto navrženým regulačním plánem. 

Tím je návrh obousměrného zprůjezdnění ulic Pionýrská a Vojanova zadní částí ulice 

Brněnská. Občané žádají ponechat průjezdnost dle stávajícího stavu, zároveň zachovat 

současnou zeleň, žádají pouze rozšíření počtu parkovacích míst v ulici Brněnská. KMČ 

vyzvala občany k uplatnění námitek a připomínek k regulačnímu plánu RP – 21 v rámci 

probíhajícího veřejného projednávání. Dále konstatovala, že Regulační plán RP-21 Sídliště 

Brněnská - I. P. Pavlova je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního 

plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. V ÚP Olomouc je tento regulační 

plán označen jako RP z podnětu a lhůta pro jeho pořízení je 6 let od nabytí účinnosti 

územního plánu, tedy do konce září 2020. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP 

Olomouc. KMČ po diskusi přijala usnesení. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice podporuje požadavek občanů 

z Brněnské 44, 46, 48, 50 týkající se zachování obousměrné neprůjezdnosti ulice 

Brněnská z ulic Pionýrská a Vojanova v RP – 21. Podporuje však rozšíření počtu 

parkovacích míst v této ulici.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

http://i.p.pavlova/
http://i.p.pavlova/
https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/16_/16683/rp-21.cs.pdf
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3.4. Projednán připomenutí SVJ Na Tabulovém vrchu 5, 7 týkající se parkování na ul. Na 

Tabulovém vrchu, kdy 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 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). SVJ Na Tabulovém vrchu 5, 7 navrhlo vodorovné dopravní 

značky V12c (žlutá čára souvislá) podél okraje předmětné pozemní komunikace a dále pak 

navrhlo častější přítomnost strážníků MPO a příslušníků Policie ČR s tím, že zjištěné 

přestupky budou řešit a nebudou je přehlížet. KMČ opětovně konstatuje, že dle sdělení 

pracovníků OKR MMO je značení nerealizovatelné kvůli majetkovým vztahům, kdy 

komunikace není ve vlastnictví města Olomouce. KMČ doporučuje vlastníkům parkovacích 

stání, jejichž práva jsou dotčena „nezákonným“ jednáním řidičů motorových vozidel, aby 

vždy při zjištění porušení některých ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na 

pozemních komunikacích, ve znění změn a novelizací hlásili zejména na MPO a přivolali 

tak hlídku ke zjednání nápravy. Dále SVJ poukázalo na nesjízdnost pozemní komunikace 

Na Tabulovém vrchu v Olomouci, jelikož tato pozemní komunikace není nijak ošetřována, 

působením povětrnostních vlivů (sníh a led) se tak stává životu a zdraví nebezpečná. I přes 

nedořešené majetkové vztahy, které nejsou od výstavby celého přilehlého areálu (tedy od 

roku 2007, kdy byl předán do užívání) vyjasněné, přes to, že pozemní komunikace není ve 

vlastnictví města, ale je na pozemku, jehož vlastníkem je město Olomouc se SVJ domnívá, 

že situace není zcela v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a 

prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Kdo konkrétní je majitelem předmětné komunikace, je pro obyvatele města 

Olomouc s trvalým bydlištěm v ulicích Na Tabulovém vrchu, Okružní a Profesora Fuky 

v dané věci relativně bezpředmětné. SVJ požaduje zahrnutí pozemní komunikace Na 

Tabulovém vrchu v Olomouci do plánu jak letní, tak hlavně i zimní údržby a jeho plnění. 

KMČ konstatuje, že dle sdělení TSMO, a.s. není ulice Na Tabulovém vrchu zahrnuta do 

zimní údržby právě kvůli nedořešeným majetkovým vztahům, kdy komunikace není ve 

vlastnictví města Olomouce.  
 

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

zimní údržby v ulici Na Tabulovém vrchu je do vyřešení majetkovým vztahům k této 

komunikaci, kdy tato komunikace není ve vlastnictví města, pravděpodobně neřešitelný. 

KMČ proto žádá MMO o neprodlené řešení majetkových vztahů ke komunikacím 

v lokalitě Na Tabulovém vrchu a Profesora Fuky. Zároveň pověřuje člena KMČ Ing. 

Jaroslava Kuchaře jednáním ohledně těchto problémů vznesených občany.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.5. KMČ projednala možnost navrhnout zařazení akce v rámci lokality KMČ do akcí (větší 

opravy chodníků) financovaných z alokované částky 2,7 mil. Kč.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice navrhuje zařadit akci, kterou KMČ 

navrhovala v minulém roce, a která nebyla vybrána k realizaci. Jedná se o předlažbu 

chodníku v ulici Okružní od zastávky BUS po Komerční banku (předlažba 40/40 ve výši 

cca 698.783,47 Kč včetně DPH). 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.6. Projednán Plán činností a čerpání finančních prostředků KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

na rok 2017 ve výši 130 000 Kč. 
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Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá vzhledem k tomu, že v lokalitě 

KMČ se nenachází žádný objekt, na jehož opravu by bylo možné využít položky určené na 

nákup služeb a velké opravy, zato se však v lokalitě KMČ nachází velké množství 

kilometrů chodníků a komunikací, přesun financí z položek Velké opravy a Nákup služeb 

na opravy chodníků a komunikací. Konkrétní plánovaná místa oprav budou určena 

společně s požadavky oprav z rozpočtu odboru správy městských komunikací po skončení 

zimy a budou po projednání KMČ předány na oddělení KMČ a DP a panu Čechovi na 

TSMO, a.s. a panu Šulcovi na OSMK. 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.7. Projednáno upozornění dlouhodobou neudržovanost komunikace vedoucí okolo bytových 

domů, ordinací lékařů a lékárny DR. Max na ulici Horní Lán10 a Horní Lán 10a. Schody 

vedoucí z konečné tramvaje a neudržovanou komunikaci používají pacienti ordinací 

umístěných v budově Horní Lán 10a (matky s dětmi, těhotné ženy a pacienti ortopedie. Na 

schodech a komunikaci došlo v uplynulém období k několika pádům.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá MMO, aby vyzval vlastníka 

komunikace firmu Eurogema, a.s. o zjednání nápravy a pravidelnou údržbu komunikace. 

(10pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.8. Vzhledem k chybějící zpětné vazbě z MMO byla opětovně projednána žádost zástupců 

Rady školy ZŠ Heyrovského a zástupců rodičů a vedení ZŠ Čajkovského na zřízení 

přechodu pro chodce v ulici Čajkovského u ZŠ a Gymnázia Čajkovského za účelem 

zajištění bezpečnosti žáků školy a jejich doprovodu. V ulici se u ZŠ a Gymnázia 

Čajkovského zvýšila frekvence dopravy z důvodu provozu Čajkarény a zároveň se zvýšil 

počet žáků školy z původních 60 na stávajících 174.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice opětovně žádá zřízení přechodu pro 

chodce v ulici Čajkovského u ZŠ a Gymnázia Čajkovského za účelem zajištění bezpečnosti 

žáků školy a jejich doprovodu.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 
 

IV. Nové požadavky 

4.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice podporuje požadavek občanů z Brněnské 

44, 46, 48, 50 týkající se zachování obousměrné neprůjezdnosti ulice Brněnská z ulic 

Pionýrská a Vojanova v RP – 21. Podporuje však rozšíření počtu parkovacích míst v této 

ulici. 
 

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá MMO o neprodlené řešení 

majetkových vztahů ke komunikacím v lokalitě Na Tabulovém vrchu a Profesora Fuky.  
 

4.3. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice navrhuje zařadit akci, kterou KMČ 

navrhovala v minulém roce, a která nebyla vybrána k realizaci. Jedná se o předlažbu 

chodníku v ulici Okružní od zastávky BUS po Komerční banku (předlažba 40/40 ve výši 

cca 698.783,47 Kč včetně DPH). 
 

4.4. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá vzhledem k tomu, že v lokalitě 

KMČ se nenachází žádný objekt, na jehož opravu by bylo možné využít položky určené na 

nákup služeb a velké opravy, zato se však v lokalitě KMČ nachází velké množství kilometrů 

chodníků a komunikací, přesun financí z položek Velké opravy a Nákup služeb na opravy 

chodníků a komunikací. Konkrétní plánovaná místa oprav budou určena společně s 

požadavky oprav z rozpočtu odboru správy městských komunikací po skončení zimy a 

budou po projednání KMČ předány na oddělení KMČ a DP a panu Čechovi na TSMO, a.s. 

a panu Šulcovi na OSMK. 
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4.5. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá MMO, aby vyzval vlastníka 

komunikace firmu Eurogema, a.s. o zjednání nápravy a pravidelnou údržbu komunikace. 
 

4.6. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice opětovně žádá zřízení přechodu pro 

chodce v ulici Čajkovského u ZŠ a Gymnázia Čajkovského za účelem zajištění bezpečnosti 

žáků školy a jejich doprovodu. 

               

 V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.40 hod.. Příští schůze se bude konat dne 14. 3. 2017 

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 


