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Zápis č. 6/2017 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 13. 6. 2017 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 13. 6. 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, doc. Mgr. Jana Vašíčková 

Ph.D. 
 

Nepřítomni: Michal Korec, Ondřej Malý, MVDr. František Špruček Ph.D., 
 

Hosté: strážníci Kovalčík – MPO, Jana Novotná – PČR, obyvatelé Thomayerovy ulice  
 

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 9 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 
 

III. Projednávané záležitosti 
 

3.1. 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) 
 

3.2. Za účasti 13 obyvatelů Thomayerovy ulice byla projednána žádost podepsaná 55 obyvateli 

této ulice (viz příloha – žádost včetně podpisových listů) týkající se řešení situace 

s parkováním a automobilovým provozem v této ulici. Jde o opravenou a slepou ulici, ve 

které je nepřiměřený provoz a zde bydlící lidé nemají často možnost v ulici parkovat. Ulici 

tvoří 35 řadových rodinných domků, z nichž dva na konci ulice jsou v majetku FNOl 

(pracoviště psychiatrické kliniky), bydlí zde jak lidé mladí s malými dětmi, tak i lidé 

vyššího věku, kteří v mnoha případech mají závažné zdravotní problémy. Většina vlastní 

automobily, které jim zajišťují potřebnou mobilitu, a tudíž chtějí v ulici parkovat, pokud 

mají kde. Parkovací místa totiž také využívají zejména zaměstnanci a návštěvníci FN, kteří 

mj. parkují i na místech, která k tomu nejsou určená (chodníky, u ostrůvků a vjezdu do 

ulice) a komplikují tak situaci nejen obyvatelům ulice, ale i vozům IZS, vozům na odvoz 

domovního odpadu atd. Obyvatelé ulice, aby si zajistili možnost parkování, pak blokují 

parkovací místa popelnicemi a jinými zátarasy. Dalšími problémy jsou např. znečišťování 

ulice, kouření a odhazování nedopalků cigaret, rychlá jízda, zimní startování apod., to 

vyvolává konflikty mezi „domácími“ a „hosty“, které často řeší Městská policie. Obyvatelé 

navrhují popsané problémy vyřešit využitím značky „zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou 

„dopravní obsluze vjezd povolen“ nebo zavedením rezidenčního parkování či jiným 

vhodným způsobem. Navíc tato značka tam byla instalovaná před opravou ulice v roce 

2007, poté zmizela. 
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Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí se žádostí a důvody občanů 

Thomayerovy ulice a žádá o znovu umístění dopravní značky „zákaz vjezdu“ s dodatkovou 

tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“ v Thomayerově ulici a dále pak o namalování 

žlutých čar u sjezdů z chodníků v této ulici. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.3. Byl projednán problém s poklopem kanálu u trafiky na I. P. Pavlova, kdy se po dešti přes 

poklop šíří zápach a vytéká neidentifikovatelná hmota včetně papíru. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o odstranění problému s poklopem 

kanálu u trafiky na I. P. Pavlova a zamezení šíření zápachu a vytékání 

neidentifikovatelné hmoty z kanálu. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.4. Byla podána informace o odpovědi na žádost KMČ o neprodlené řešení majetkových vztahů 

ke komunikacím v lokalitě Na Tabulovém vrchu a Profesora Fuky - nabytí části pozemku 

parc.č. 185/1 v k.ú. Nová Ulice, včetně stávající veřejně přístupné účelové komunikace na 

něm umístěné, do vlastnictví SMOl odbor správy městských komunikací doporučuje a pan 

náměstek primátora Mgr. Filip Žáček oslovil Úřad práce ČR jako instituci, která má právo 

hospodaření s tímto pozemkem, s žádostí o stanovisko k možnému získání části pozemku 

parc.č. 185/1 v k.ú. Nová Ulice do vlastnictví SMOl. Důvodem je dopravní význam 

komunikace, její určení a stavebně technické vybavení, které odpovídají místní obslužné 

komunikaci. ÚP na tento dotaz sdělil, že v současné době nemůže s tímto majetkem 

provádět jakékoliv právní úkony, neboť bylo vydáno rozhodnutí o nepotřebnosti tohoto 

majetku a v současné době probíhají jednání o převodu celého areálu na jinou organizační 

složku státu.  
 

 

3.5. Byla projednána informace o nesplněných úkolech odboru zeleně MMO. Jedná se o 

nezrealizování úpravy keřů v Brněnské ulici, a to č. p. 38, 40, 42, kdy bylo poslední týden v 

prosinci 2016 slíbeno odborem zeleně MMO, že před těmito vchody budou keře upraveny 

ve svých vegetačních cyklech.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o nápravu a úpravu keřů v 

Brněnské ulici, a to č. p. 38, 40, 42.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

IV. Nové požadavky 
 

4.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí se žádostí a důvody občanů 

Thomayerovy ulice a žádá o znovu umístění dopravní značky „zákaz vjezdu“ s dodatkovou 

tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“ v Thomayerově ulici a dále pak o namalování 

žlutých čar u sjezdů z chodníků v této ulici. 
 

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o odstranění problému s poklopem 

kanálu u trafiky na I. P. Pavlova a zamezení šíření zápachu a vytékání neidentifikovatelné 

hmoty z kanálu. 
 

4.3. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o nápravu a úpravu keřů v 

Brněnské ulici, a to č. p. 38, 40, 42.   
 

V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.15 hod.. Příští schůze se bude konat dne 11. 7. 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 


