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Zápis č. 8/2017 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 8. 8. 2017 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 8. 8. 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, Ing. Jaroslav Kuchař, Jana 

Lipovská, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák, MVDr. František Špruček Ph.D.  
 

Nepřítomni: PaedDr. Josef Borůvka, Michal Korec, Ondřej Malý, doc. Mgr. Jana Vašíčková Ph.D. 
 

Hosté: strážníci Kovalčík – MPO, nstržm. Metelka – PČR 
 

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

III. Projednávané záležitosti 
 

3.1. Projednána odpověď z MMO na žádost KMČ na základě 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 (viz Zápis č. 

6/2017 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 13. 6. 2017. Odpověď MMO: 

„Dle paspartu komunikací se jedná o místní komunikaci, která je ze zákona určena 

k bezplatnému užívání obvyklým způsobem všem účastníkům silničního provozu. Rovněž je 

třeba zdůraznit, že vlastníci rodinných domů si musí zajistit odstavování svých vozidel na 

svém pozemku. Tuto podmínku museli prokázat již při stavebním řízení. Instalací 

navrhovaného dopravního značení by došlo k omezení obecného užívání komunikace a 

v podstatě by se jednalo o zvláštní užívání komunikace, které je zpoplatněno a nevzniká na 

něj právní nárok. Jako zástupce vlastníka s navrhovaným řešením místní úpravy provozu 

nesouhlasíme.“ je neuspokojivá, ne zcela profesionální podložená odbornými fakty. 

Argumenty v ní považuje KMČ za zástupné. KMČ konstatuje: ulice Thomayerova je ulicí 

slepou (teoreticky by do ní měly vjíždět pouze auta v ní bydlících občanů, jejich návštěv, 

dopravní obsluhy, aut IZS apod.) a určitě by neměla sloužit jako parkoviště zaměstnanců a 

návštěvníků FNO. Místní komunikace označené dopravní značkou „zákaz vjezdu“ s 

dodatkovou tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“ se na území města Olomouce běžně 

vyskytují. Odvolávání se na podmínku stavebního řízení je poněkud úsměvné, když většina 

domů byla postavena a kolaudována ve 30. letech minulého století. KMČ proto trvá na své 

žádosti 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 a rovněž se dotazuje na jméno autora výše uvedené odpovědi z OKR 

na její žádost. 
 

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. Dále žádá o sdělení autora výše uvedené 

odpovědi z OKR na její žádost ze dne 13. 6. 2017. 

(8 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.2. Projednán problém ohledně odpadních nádob na tříděný odpad na ulici Čajkovského, křížící 

se s ulicí Pionýrská. Občané zastoupení panem Miroslavem Bednaříkem by rádi dosáhli 

odstranění všech sběrových nádob na tomto místě. Od samého začátku kdy zde byl umístěn 

kontejner na sběr oblečení  a stal se častým terčem vandalů v nočních hodinách, přináší tyto 
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kontejnery jen potíže. Posléze zde byly umístěny plastové nádoby na tříděný odpad, které se 

samozřejmě okamžitě staly terčem vandalů rovněž a rozsypaný obsah kontejnerů 

samozřejmě nikdy nikdo jiný než obyvatelé našeho domu neodklidil  a údržbu okolo těchto 

kontejnerů rovněž nikdo jiný neprovádí (chodník v okolí kontejnerů je zarostlý vegetací a 

při sečení pracovníci TSMO odmítají okolí aspoň poséci, že jde o chodník a to není jejich 

práce a tak zase údržbu provádíme my z domu). Organizace, která vybírá kontejner s 

oblečením, respektive jejich řidič, najíždí pokaždé na chodník velkým vozidlem a 

zapříčiňuje mimo jiné uvolňování dlaždic. A poslední kapkou byla dodávka kontejnerů na 

kovový odpad (hliníkové obaly a elektro), kdy kontejnery umístili pracovníci firmy v 

blízkosti vyústění chodníku do silnice,  tvoří tak zábranu k výhledu a hlavně k dobrému 

vidění osob kteří vcházejí na vozovku. A  vzhledem k tomu, že na této ulici chodí převážně 

děti ze školy a z mateřské školky, měla by zůstat křižovatka co nejvíc přehledná, což v tuto 

chvíli není. Zkrátka kontejnery jsou umístěny dost nešťastně a i neúčelově. Jsou umístěny 

ve volném prostoru a tvoří tak dominantu ulice, o kterou nikdo nestojí. Spádová oblast pro 

tolik kontejnerů, jsou max. čtyři rodinné domy včetně našeho, všichni ostatní obyvatelé mají 

kontejnery blíže svému bydlišti. A pro nás čtyři rodinné domy je vzdálenost k dalším 

kontejnerům na tříděný odpad zanedbatelná a využívali bychom kontejnery v okolí jako 

před časem. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s žádostí pana Miroslava 

Bednaříka a žádá o odstranění všech sběrových nádob na křižovatce Čajkovského x 

Pionýrská. Dále vznáší dotaz na kompetenci umísťování kontejnerů (kdo o jejich 

umístění rozhoduje či ho schvaluje).  

(8 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.3. Projednán suchý strom mezi třemi smrky v ulici Za Vodojemem u parkoviště (a suché větve 

pod ním).  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o odstranění suchého stromu a 

uklizení suchých větví v ulici Za Vodojemem.  

  (8 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. Dále žádá o sdělení autora výše uvedené 

odpovědi z OKR na její žádost ze dne 13. 6. 2017. 
 

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s žádostí pana Miroslava 

Bednaříka a žádá o odstranění všech sběrových nádob na křižovatce Čajkovského x 

Pionýrská. Dále vznáší dotaz na kompetenci umísťování kontejnerů (kdo o jejich umístění 

rozhoduje či ho schvaluje). 
 

4.3. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o odstranění suchého stromu a 

uklizení suchých větví v ulici Za Vodojemem. 
 

V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.10 hod.. Příští schůze se bude konat dne 12. 9. 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 


