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Zápis č. 5/2018 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 15. 5. 2018 

 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 15. 5. 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, Ing. Jaroslav Kuchař, Jana 

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

Vašíčková Ph.D. 
 

Nepřítomni: Jana Bašusová, Ing. Michal Korec, Ondřej Malý 
 

Hosté: Kovalčík – MPO, prap. 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 9 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  

 

 
 

III. Projednávané záležitosti 
 

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

- žádost o instalaci většího počtu košů na psí exkrementy v lokalitě KMČ, zejména pak v 

ulicích I. P. Pavlova, Za Vodojemem, Hraniční, Mošnerova, Brněnská – v uvedených 

lokalitách bude provedeno místní šetření. Tam, kde to bude možné, budou koše nebo 

pouze schránky na Misáčky na psí exkrementy nainstalovány. O výsledku šetření bude 

KMČ informována. Sdělena informace, že se v současné době upouští od košů na psí 

exkrementy a přechází se na instalaci schránek na Misáčky, a to zejména tam, kde je 

dostatek plastových odpadových nádob či kontejnerů na TKO. 
 

3.2. Komise městské části projednala rušení nočního klidu, které se začalo znovu objevovat ve 

větší míře. V této souvislosti konstatovala, že je třeba upozorňovat občany, že tento 

přestupek (rušení nočního klidu), ale i další přestupky, je účinnější oznámit v dané chvíli 

přímo na Městskou policii Olomouc (tel. 156) nebo na Policii ČR (tel. 158), než toto řešit 

zpětně přes KMČ. 

 

3.3. Opětovně 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 opětovně žádá o úpravu nástěnné 

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

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

3.4. Projednán neposečený travní porost mezi tramvají a chodníkem k OBI u ulice Hraniční.  

 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o posečení travního porostu mezi 

tramvají a chodníkem k OBI u ulice Hraniční. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
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IV. Nové požadavky 
 

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

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

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o posečení travního porostu mezi 

tramvají a chodníkem k OBI u ulice Hraniční. 
   

 

 

V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.15 hod.. Příští schůze se bude konat dne 12. 6. 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 


