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Zápis č. 4/2018 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 10. 4. 2018 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 10. 4. 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, 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: Ing. Michal Korec, Ondřej Malý 
 

Hosté: Kovalčík – MPO, pprap. Miženková – 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:  

- propadlá kanalizace u zvonků domu na ulici I. P. Pavlova 48 - lokální oprava propadu 

bude provedena dle klimatických podmínek v jarních měsících letošního roku, 

- 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  - OKR zpracuje žádost o stanovení dopravního značení a následně požádá 

o jeho stanovení. Následná realizace je poté v kompetenci OSMK, resp. Technických 

služeb, 

- řešení nebezpečnosti křižovatky I. P. Pavlova x Okružní - RMO dne 13. 3. 2018 na svém 

jednání schválila úpravu uvedené křižovatky a to ve variantě světelně řízené křižovatky. 

Odbor investic nyní připravuje zadání na zpracování projektové dokumentace na 

koordinovaný tah křižovatek Brněnská x Hraniční, Hraniční x Čajkovského a Hraniční x 

I. P. Pavlova x Okružní. 

 

3.2.Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice projednala informaci o schválení úpravy 

uvedené křižovatky, a to ve variantě světelně řízené křižovatky. Odbor investic nyní 

připravuje zadání na zpracování projektové dokumentace na koordinovaný tah křižovatek 

Brněnská x Hraniční, Hraniční x Čajkovského a Hraniční x I. P. Pavlova x Okružní. KMČ 

nesouhlasí se schválenou variantou světelně řízené křižovatky a navrhuje opětovně variantu 

okružní křižovatky, která byla upřednostněna i komisí pro architekturu a územní plánování 

na jednání dne 18. 10. 2017. K nesouhlasu KMČ vede mimo jiné i příklad vybudované 

světelné křižovatky v Hejčíně (u hospody U Anči). KMČ je přesvědčena, že je třeba, aby se 

posouzením co nejvhodnější varianty řešení křižovatky zabývali skutečně kompetentní 

odborníci (rozhodovat by mělo odborné hledisko). 

 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice nesouhlasí se schválenou variantou 

světelně řízené křižovatky Hraniční x I. P. Pavlova x Okružní a žádá opětovně o řešení 

této křižovatky vybudováním okružní křižovatky. 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
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3.3. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o úpravu hromady hlíny, která 

vznikla na křižovatce Čajkovského x Pionýrská po havárii vody (terén nebyl po havárii 

upraven do původního stavu). 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

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

konečné tramvajové zastávky k celoroční údržbě a úklidu těchto pozemků.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.5. Projednána potřeba ořezu zeleně v proluce mezi domy 42 a 44 na ulici I. P. Pavlova.   

 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o ořez zeleně v proluce mezi domy 

42 a 44 na ulici I. P. Pavlova.    

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.6. Projednán a schválen seznam laviček v lokalitě k údržbě, opravě, odstranění či výměně. 

Seznam byl zaslán na odbor správy městských komunikací a MHD. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice schvaluje seznam laviček v lokalitě 

k údržbě, opravě, odstranění či výměně a žádá o realizaci.  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.7. Projednáno odstranění slona a koně v parčíku na knihovnou  (Hraniční, Brněnská).  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o odstranění slona a koně 

v parčíku na knihovnou  (Hraniční, Brněnská).  

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

IV. Nové požadavky 
 

4.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice nesouhlasí se schválenou variantou 

světelně řízené křižovatky Hraniční x I. P. Pavlova x Okružní a žádá opětovně o řešení této 

křižovatky vybudováním okružní křižovatky. 
 

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o úpravu hromady hlíny, která 

vznikla na křižovatce Čajkovského x Pionýrská po havárii vody (terén nebyl po havárii 

upraven do původního stavu). 
   

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

konečné tramvajové zastávky k celoroční údržbě a úklidu těchto pozemků. 
 

4.4. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o ořez zeleně v proluce mezi domy 

42 a 44 na ulici I. P. Pavlova.    
 

4.5. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o odstranění slona a koně v parčíku 

na knihovnou  (Hraniční, Brněnská). 

 

V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.30 hod.. Příští schůze se bude konat dne 15. 5. 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 


