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Zápis č. 9/2017 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 12. 9. 2017 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 12. 9. 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. 
 

Nepřítomni: Michal Korec, Ondřej Malý 
 

Hosté: strážníci Kovalčík – MPO, Mižchrová – PČR, občané V. Černý a V. Válek 
 

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. 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: 

„Autory odpovědi za OKR jsou Ing. Luňáček a p. Holý, a i nadále vše uvedené platí, tj. 

jedná se o veřejně přístupnou místní komunikaci a s omezením obecného užívání 

nesouhlasíme.“ Tato odpověď je neuspokojivá, neprofesionální, do jisté míry arogantní a 

neodpovídá na argumenty vznesené KMČ. 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. Pokud zástupci OKR (Ing. Luňáčka a p. Holého) hodlají postupovat 

nadále tímto způsobem a nechtějí věc konstruktivně řešit a odpovídat na vznesené 

argumenty KMČ, bude KMČ nucena celou věc začít řešit u kompetentních představitelů 

radnice. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice považuje odpověď z OKR za 

neuspokojivou, neprofesionální, do jisté míry arogantní a neodpovídající na argumenty 

vznesené KMČ. KMČ nadále 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. KMČ pověřuje 

předsedu KMČ, aby v případě neochoty zástupců OKR (Ing. Luňáčka a p. Holého) žádost 

konstruktivně řešit a neposkytnutí odpovědi na KMČ vznesené argumenty k jejich 

odpovědi, se obrátil přímo na kompetentní představitele radnice.   

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.2. Projednáno upozornění občanů na vykácení městských keřů na pozemkou SMO novým 

majitelem Čajkovského 5, kdy navíc jezdí těžkou technikou přes městský pozemek a ničí 

městskou zeleň. 
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Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o prošetření vykácení městských 

keřů na pozemkou SMO novým majitelem Čajkovského 5 a o prošetření zničení městské 

zeleně těžkou technikou tamtéž.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.3. Opětovně projednán suchý strom mezi třemi smrky v ulici Za Vodojemem 6 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 6.  

  (10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.4. Projednáno upozornění občanů na problém s bezdomovci, kteří se scházejí ve výklenku 

kotelny či výměníky na rohu ulic Mošnerova a I. P. Pavlova, kde dělají veřejný nepořádek 

(hluk, pití, zvracení apod.). Občané žádají o vyzvání majitele objektu, aby zamezil 

bezdomovcům v této činnosti, např. oplocením prostor.    
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice podporuje návrh občanů na vyzvání 

majitele objektu kotelny na rohu ulic Mošnerova a I. P. Pavlova, aby zamezil 

bezdomovcům v konání veřejného nepořádku, např. oplocením prostor.   

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.5. Projednána žádost o sdělení stanoviska k prodeji, případně nájmu nemovité věci ve 

vlastnictví SMO, spisová značka S-SMOL/033453/2017/OMAJ/Cih, týkající se části 

pozemku parc. číslo 913/42 orná půda o výměře 36 m2  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 

za účelem vybudování parkovacího stání pro nabíjení elektroautomobilů. KMČ nesouhlasí 

s prodejem ani nájmem části pozemku parc. číslo 913/42 orná půda o výměře 36 m2  v k. ú. 

Nová Ulice, obec Olomouc za účelem vybudování parkovacího stání pro nabíjení 

elektroautomobilů, a to z následujících důvodů: - -   pozemku parc. číslo 913/42 orná půda o 

výměře 36 m2  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se nachází v zelené ploše bez napojení na 

komunikaci, 

- kolem uvedeného pozemku vede chodník na tramvajovou zastávku, napojení na 

navrhované parkovací místo by s největší pravděpodobností muselo vést přes tento chodník 

nebo v jeho těsné blízkosti – zvýšení nebezpečnosti pro chodce, 

- vybudováním navrhovaného parkovacího stání pro nabíjení elektroautomobilů by došlo 

k znehodnocení ostatní části pozemku parc. číslo 913/42 orná půda, 

- vybudování navrhovaného parkovacího stání pro nabíjení elektroautomobilů na pozemku 

parc. číslo 913/42 orná půda je neúčelné, když nedaleko na parkovišti OC Haná se 

parkovací místa pro bezplatné nabíjení elektroautomobilů nacházejí v dostatečném počtu. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice nesouhlasí s prodejem ani nájmem 

části pozemku parc. číslo 913/42 orná půda o výměře 36 m2  v k. ú. Nová Ulice, obec 

Olomouc za účelem vybudování parkovacího stání pro nabíjení elektroautomobilů.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.6. Projednán Návrh na realizaci investic KMČ č. 13 Olomouc - Nová Ulice na rok 2018:  

Realizace staveb: Vybudování parkovacího pásu v ulici Brněnská, Vybudování parkovacích 

stání na ul. I. P. Pavlova (v úseku mezi ul. Okružní a Mošnerova), Přechod pro chodce na 

ulici Čajkovského u ZŠ a Gymnázia Čajkovského. Projektová příprava: Řešení křižovatky 

Okružní x Hněvotínská, Řešení křižovatky I. P. Pavlova x Okružní x Hraniční, Vybudování 

parkovacího stání na ulici Vojanova.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice navrhuje následující realizaci investic 

v roce 2018: Realizace staveb: Vybudování parkovacího pásu v ulici Brněnská, 

Vybudování parkovacích stání na ul. I. P. Pavlova (v úseku mezi ul. Okružní a 

Mošnerova), Přechod pro chodce na ulici Čajkovského u ZŠ a Gymnázia Čajkovského. 
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Projektová příprava: Řešení křižovatky Okružní x Hněvotínská, Řešení křižovatky I. P. 

Pavlova x Okružní x Hraniční, Vybudování parkovacího stání na ulici Vojanova. 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.7. Upozornění na schody na konečné tramvaje, které je třeba i z bezpečnostního hlediska 

opravit.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o opravu schodů na konečné 

tramvaje.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.8. Upozornění na nepořádek na konečné tramvaje na pozemcích ve vlastnictví ÚZSVM a 

EUROGEMA.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o vyzvání majitele pozemků u 

konečné tramvaje (ÚZSVM a EUROGEMA), aby odstranil nepořádek na uvedených 

pozemcích.    

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

         

3.9. Upozornění na zarostený chodník u I. P. Pavlova 16 (1 m do chodníku je tráva).   
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o odstranění trávy vrostlé cca 1 m 

do chodníku u I. P. Pavlova 16.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.10. Upozornění zlomený 6 – 7 m dlouhý pahýl smrku u I. P. Pavlova 60 (na trávníku za 

poutačem). Jeho větve trčí na všechny strany z rozštěpu, sousední smrk se naklání na dům.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o odstranění zlomeného pahýlu a 

naklánějícího se smrku u I. P. Pavlova 60.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 
 

 

IV. Nové požadavky 
 

4.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice považuje odpověď z OKR za 

neuspokojivou, neprofesionální, do jisté míry arogantní a neodpovídající na argumenty 

vznesené KMČ. KMČ nadále 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. KMČ pověřuje předsedu 

KMČ, aby v případě neochoty zástupců OKR (Ing. Luňáčka a p. Holého) žádost 

konstruktivně řešit a neposkytnutí odpovědi na KMČ vznesené argumenty k jejich 

odpovědi, se obrátil přímo na kompetentní představitele radnice.   
 

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o prošetření vykácení městských 

keřů na pozemkou SMO novým majitelem Čajkovského 5 a o prošetření zničení městské 

zeleně těžkou technikou tamtéž. 
 

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

uklizení suchých větví v ulici Za Vodojemem. 
 

4.4. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice podporuje návrh občanů na vyzvání 

majitele objektu kotelny na rohu ulic Mošnerova a I. P. Pavlova, aby zamezil bezdomovcům 

v konání veřejného nepořádku, např. oplocením prostor.   
 

4.5. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice nesouhlasí s prodejem ani nájmem části 

pozemku parc. číslo 913/42 orná půda o výměře 36 m2  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 

za účelem vybudování parkovacího stání pro nabíjení elektroautomobilů. 
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4.6. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice navrhuje následující realizaci investic v 

roce 2018: Realizace staveb: Vybudování parkovacího pásu v ulici Brněnská, Vybudování 

parkovacích stání na ul. I. P. Pavlova (v úseku mezi ul. Okružní a Mošnerova), Přechod pro 

chodce na ulici Čajkovského u ZŠ a Gymnázia Čajkovského. Projektová příprava: Řešení 

křižovatky Okružní x Hněvotínská, Řešení křižovatky I. P. Pavlova x Okružní x Hraniční, 

Vybudování parkovacího stání na ulici Vojanova. 
 

4.7. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o opravu schodů na konečné 

tramvaje. 
 

4.8. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o vyzvání majitele pozemků u 

konečné tramvaje (ÚZSVM a EUROGEMA), aby odstranil nepořádek na uvedených 

pozemcích.   
  

4.9. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o odstranění trávy vrostlé cca 1 m 

do chodníku u I. P. Pavlova 16. 
 

4.10. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o odstranění zlomeného pahýlu a 

naklánějícího se smrku u I. P. Pavlova 60. 

 
 

V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.35 hod.. Příští schůze se bude konat dne 10. 10. 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 


