
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

1 

 

 

 

Zápis č. 2/2018 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 13. 2. 2018 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 13. 2. 2018 do bývalého internetového pracoviště v 

areálu JALTA (v 1. patře, po schodišti vpravo od ulice I. P. Pavlova).    

          
                       

II. Prezence  
 

Přítomni: Mgr. Luděk Krystýn, Ivan Boleloucký, PaedDr. Josef Borůvka, Michal Korec, Ing. 

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

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

Nepřítomni: Jana Bašusová, Ondřej Malý 
 

Hosté: strážník Jiří Kovalčík – MPO, pprap. 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 10 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  

 
 

III. Projednávané záležitosti 
 

3.1. Informace o odpovědích na v minulých zápisech předložených požadavcích KMČ: 

- Klepače - město není majitelem zmíněných věšáků a platí právní názor, že majitelem by 

mělo být SVJ, ke jehož domu zmíněný věšák "patří" a toto společenství by také mělo 

vyřešit případné odstranění věšáků, pokud již jsou nefunkční. 

- lokální oprava schodů na konečné tramvaje bude provedena dle klimatických podmínek 

v jarních měsících letošního roku 

- nejpozději do 31. 03. 2018 provedou pracovníci TSMO a.s. -střediska zeleně vykácení 

torza stromu-smrku nacházejícího se před domem č.o. 60 na ulici I.P. Pavlova; po 

provedeném místním šetření dne 19. 01. 2018 byla státní správě OŽP MMOl podána 

žádost na kácení stromů- smrků (2ks) nacházejících se rovněž před výše uvedeným 

domem z důvodu narušení jejich statiky - nakloněné koruny stromů 

- OKR prověří podmínky na křižovatce I. P. Pavlova x Mošnerova dle podnětu pana 

Ladislava Šimka 
  

3.2. Opětovně projednán podnět pana Ladislava Šimka, spoluvlastníka domu I. P. Pavlova 18, 

Olomouc týkající se doplnění vodorovného značení na ulici I. P. Pavlova, Olomouc Nová 

Ulice: vodorovné značení na ulici I. P. Pavlova 14-18: Řidiči při parkování odtahují 

kontejnery na odpad do zeleně a znemožňují vyvážení odpadu. Tento problém je nejvíce 

patrný u domů, kde není zelený pás až ke komunikaci. S odpověďmi z OKR a z OŽP KMČ 

nesouhlasí, jedná se pravděpodobně o nepochopení požadavku. Požadavek je na provedení 

značení žlutou barvou v místech, kde se nachází kontejnery, aby tak bylo na těchto místech 

zřejmé, že zde nemají parkovat auta.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o provedení vodorovného značení 

žlutou barvou na ulici I. P. Pavlova 14-18 v místech, kde se nachází kontejnery, aby tak 

bylo na těchto místech zřejmé, že zde nemají parkovat auta.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.3. Projednán návrh pana Josefa Zavadila z Hněvotínské ulice na projednání možnosti zřízení 

zastávky DPMO/zřízení zastávky DPMO na znamení v lokalitě ulice Hněvotínská 54, tedy v 

místě odbočení/křížení se/odbočení ulice Hněvotínská 54, Benzina, a.s, oproti Autoservis 
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Škoda ve směru od FN Olomouc/směr konečná a ve směru opačném odbočení/křížení 

se/odbočení ulice Hněvotínská 54, Benzina, a.s, oproti Autoservisu Škoda ve směru směr 

konečná/FN Olomouc.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice konstatuje, že panem Zavadilem 

navrhované zřízení zastávek je součástí komplexního řešení křižovatky Hněvotínská x 

Okružní, které se připravuje. 
 

3.4.Projednána žádost o sdělení stanoviska k prodeji  nemovité věci ve vlastnictví SMO, spisová 

značka S-SMOL/018072/2018/OMAJ/Mic, týkající se části pozemku parc. číslo 637/4 

ostatní plocha o výměře cca 128 m2  a části pozemku par. č. 647/3 ostatní plocha o výměře 

cca 2 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za účelem obnovy kulturní památky 

„Stratilova vila“, vytvoření zázemí k užívání budovy. Žadatelem je pan Ing. Petr Plavecký. 

KMČ souhlasí s prodejem části pozemku parc. číslo 637/4 ostatní plocha o výměře cca 128 

m2  a části pozemku par. č. 647/3 ostatní plocha o výměře cca 2 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, 

obec Olomouc. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s prodejem části pozemku 

parc. číslo 637/4 ostatní plocha o výměře cca 128 m2  a části pozemku par. č. 647/3 

ostatní plocha o výměře cca 2 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.5. Projednána žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví SMO, spisová 

značka S-SMOL/121967/2016/OMAJ/Mic, týkající se části pozemku parc. číslo 647/3 

ostatní plocha o výměře cca 47 m2  a části pozemku par. č. 651/3 ostatní plocha o výměře 

cca 80 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za účelem rozšíření zázemí obslužných 

prostor. Žadatelem je společnost SIBOM, s.r.o. KMČ nesouhlasí s prodejem části pozemku 

části pozemku parc. číslo 647/3 ostatní plocha o výměře cca 47 m2  a části pozemku par. č. 

651/3 ostatní plocha o výměře cca 80 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za účelem 

rozšíření zázemí obslužných prostor a navrhuje pouze pronájem uvedených pozemků, a to 

pouze za účelem uvedeným v žádosti. 
 

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

části pozemku parc. číslo 647/3 ostatní plocha o výměře cca 47 m2  a části pozemku par. 

č. 651/3 ostatní plocha o výměře cca 80 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za 

účelem rozšíření zázemí obslužných prostor a navrhuje pouze pronájem uvedených 

pozemků, a to pouze za účelem uvedeným v žádosti.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.6. Projednána žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví SMO, spisová 

značka S-SMOL/282282/2017/OMAJ/Bel, týkající se pozemku parc. číslo 685/2 ostatní 

plocha a pozemku par. č. 693/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za účelem 

zřízení služebnosti cesty přes tyto travnaté pozemky se vzrostlými stromy z důvodu 

umožnění vjezdu na pozemky ve vlastnictví žadatelky za účelem uskladnění dřeva na topení 

na pozemku ve vlastnictví žadatelky. KMČ nesouhlasí se zřízením služebnosti cesty přes 

travnaté pozemky se vzrostlými stromy, a to přes pozemky parc. číslo 685/2 ostatní plocha a 

pozemku par. č. 693/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, z důvodu umožnění 

vjezdu za účelem uskladnění dřeva na topení na pozemku ve vlastnictví žadatelky. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice nesouhlasí se zřízením služebnosti cesty 

přes travnaté pozemky se vzrostlými stromy, a to přes pozemky parc. číslo 685/2 ostatní 

plocha a pozemku par. č. 693/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, z důvodu 

umožnění vjezdu za účelem uskladnění dřeva na topení na pozemku ve vlastnictví 

žadatelky.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
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3.7. Projednána díra v chodníku u Vodojemu.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o opravu díry v chodníku u 

Vodojemu.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.8. Projednána nebezpečnost křižovatky I. P. Pavlova x Okružní, kdy se zde stále častěji 

vyskytují dopravní nehody. KMČ upozorňuje na nutnost řešit nebezpečnost křižovatky I. P. 

Pavlova x Okružní a to nejlépe vybudováním kruhového objezdu. KMČ žádá o zařazení této 

křižovatky do investičních akcí v nejbližším možném termínu.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice upozorňuje na nutnost řešit 

nebezpečnost křižovatky I. P. Pavlova x Okružní nebezpečnost křižovatky I. P. Pavlova x 

Okružní a to nejlépe vybudováním kruhového objezdu. KMČ žádá o zařazení této 

křižovatky do investičních akcí v nejbližším možném termínu.   

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.9. Projednána nová nástěnná reklamní plocha na zastávce tramvaje na konečné, kdy jejím 

přiděláním na stěnu zastávky nad lavičku došlo ke zmenšení sedací plochy lavičky. KMČ 

žádá o úpravu nástěnné reklamní plochy nebo lavičky tak, aby nebyla její sedací plocha 

zmenšena. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o úpravu nástěnné reklamní 

plochy nebo lavičky tak, aby nebyla její sedací plocha zmenšena.   

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.10. Projednána propadlá kanalizace u zvonků domu na ulici I. P. Pavlova 48 (propad vznikl po 

úpravě kanalizace). KMČ žádá o opravu propadlé kanalizace u zvonků domu I. P. Pavlova 

48. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o opravu propadlé kanalizace u 

zvonků domu I. P. Pavlova 48. 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.11. Projednáno stínění veřejného osvětlení stromy v parčíku u Jalty. KMČ žádá o prořez 

stromů v parčíku u Jalty, které zastiňují veřejné osvětlení. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o prořez stromů v parčíku u 

Jalty, které zastiňují veřejné osvětlení. 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.12. Projednán návrh na název nové ulice v lokalitě KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice, která 

vznikne v plánované výstavbě bytových domů „Vilapark Olomouc“ v území u heliportu 

záchranné služby (území bude napojeno z Hněvotínské ulice). KMČ po diskusi navrhuje 

novou ulici, pojmenovat po prvním českém starostovi Olomouce po vzniku samostatného 

Československa, čili po JUDr. Karlu Marešovi. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice navrhuje novou ulici, která vznikne 

v plánované výstavbě bytových domů „Vilapark Olomouc“ v území u heliportu 

záchranné služby, pojmenovat po prvním českém starostovi Olomouce po vzniku 

samostatného Československa, čili po JUDr. Karlu Marešovi.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

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

Ulice na rok 2018. KMČ žádá o přesun financí z položek Velké opravy a Nákup služeb na 

opravy chodníků a komunikací. 
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Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice schvaluje Plán činností a čerpání 

finančních prostředků KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice na rok 2018 a žádá o přesun 

financí z položek Velké opravy a Nákup služeb na opravy chodníků a komunikací. 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.14. Projednány požadavky na opravy komunikací v roce 2018 z prostředků OVVI, OSMK, 

RMO: 
 

- Lokalita Za Vodojemem 44 – 32  

- Lokalita Brněnská 64 – 58 včetně přístupu od podchodu a přístupu k Městské knihovně 

- Lokalita Čajkovského – přechod u ZŠ 

- Lokalita Hraniční (za kostelem) až po Pionýrskou (kolem večerky Gong) 

- Lokalita chodník ul. Okružní od zastávky BUS po Komerční banku 

- Lokalita chodník po pravé straně za křižovatkou I. P. Pavlova x Vojanova směrem 

k vrátnici do Fakultní nemocnice  

- Lokalita chodník Pionýrská 10 – 20 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice doporučuje opravu následujících 

komunikací v roce 2018 z prostředků OVVI, OSMK, RMO: 

- Lokalita Za Vodojemem 44 – 32  

- Lokalita Brněnská 64 – 58 včetně přístupu od podchodu a přístupu k Městské 

knihovně 

- Lokalita Čajkovského – přechod u ZŠ 

- Lokalita Hraniční (za kostelem) až po Pionýrskou (kolem večerky Gong) 

- Lokalita chodník ul. Okružní od zastávky BUS po Komerční banku 

- Lokalita chodník po pravé straně za křižovatkou I. P. Pavlova x Vojanova směrem 

k vrátnici do Fakultní nemocnice  

- Lokalita chodník Pionýrská 10 – 20 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 

IV. Nové požadavky 
 

4.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o provedení vodorovného značení 

žlutou barvou na ulici I. P. Pavlova 14-18 v místech, kde se nachází kontejnery, aby tak 

bylo na těchto místech zřejmé, že zde nemají parkovat auta. 
 

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o opravu díry v chodníku u 

Vodojemu.   

4.3. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice upozorňuje na nutnost řešit 

nebezpečnost křižovatky I. P. Pavlova x Okružní nebezpečnost křižovatky I. P. Pavlova x 

Okružní a to nejlépe vybudováním kruhového objezdu. KMČ žádá o zařazení této 

křižovatky do investičních akcí v nejbližším možném termínu.   

4.4. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o úpravu nástěnné reklamní plochy 

nebo lavičky tak, aby nebyla její sedací plocha zmenšena.   

4.5. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o opravu propadlé kanalizace u 

zvonků domu I. P. Pavlova 48. 

4.6. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o prořez stromů v parčíku u Jalty, 

které zastiňují veřejné osvětlení. 

4.7. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice navrhuje novou ulici, která vznikne v 

plánované výstavbě bytových domů „Vilapark Olomouc“ v území u heliportu záchranné 

služby, pojmenovat po prvním českém starostovi Olomouce po vzniku samostatného 

Československa, čili po JUDr. Karlu Marešovi. 

4.8. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice schvaluje Plán činností a čerpání 

finančních prostředků KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice na rok 2018 a žádá o přesun 

financí z položek Velké opravy a Nákup služeb na opravy chodníků a komunikací. 
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4.9. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice doporučuje opravu následujících 

komunikací v roce 2018 z prostředků OVVI, OSMK, RMO: 

- Lokalita Za Vodojemem 44 – 32  

- Lokalita Brněnská 64 – 58 včetně přístupu od podchodu a přístupu k Městské 

knihovně 

- Lokalita Čajkovského – přechod u ZŠ 

- Lokalita Hraniční (za kostelem) až po Pionýrskou (kolem večerky Gong) 

- Lokalita chodník ul. Okružní od zastávky BUS po Komerční banku 

- Lokalita chodník po pravé straně za křižovatkou I. P. Pavlova x Vojanova směrem k 

vrátnici do Fakultní nemocnice  

- Lokalita chodník Pionýrská 10 – 20 

 
 

V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.45 hod.. Příští schůze se bude konat dne 13. 3. 2018 

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 


