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Zápis č. 6/2018 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 12. 6. 2018 

 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 12. 6. 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, Jana 

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

Vašíčková Ph.D. 
 

Nepřítomni: Ing. Michal Korec, Ing. Jaroslav Kuchař, Ondřej Malý 
 

Hosté: Kovalčík – MPO, prap. Metelka – PČR, RNDr. Aleš Jakubec – náměstek primátora, Ing. 

Marek Černý – vedoucí odboru koncepce a rozvoje MMO 
 

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. Vznesen požadavek na provedení policejní akce v areálu bývalých kasáren na Tabulovém 

vrchu, kde se nedovoleně v objektech zdržují bezdomovci a zejména v noci narušují noční 

klid (rozbíjení lahví a skel, křik, sprosté nadávky, bitky apod.). 

 

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

- žádost o odstranění slona a koně v parčíku na knihovnou  (Hraniční, Brněnská) – byl 

vznesen požadavek na TSMO a.s. k jejich odstranění, po odstranění plastik z parčíku 

Hraniční nebudou tyto již nahrazeny a nebude se sem instalovat náhradní herní mobiliář, 

park zůstane čistě rekreační klidovou zónou, protože hned vedle něj je funkční dětské 

hřiště při ul. Brněnská; rovněž bude odstraněno torzo dřevěné kládové houpačky bez 

ruček, které má zdvih nad normou stanovenou výšku. 
 

3.3. Komise městské části projednala informace o připravovaných stavebních úpravách 

komunikace a chodníků, výstavby parkovacích stání a umístění kontejnerů tříděného 

odpadu, výstavby nového veřejného osvětlení a předpokládaných přeložek (vodovod) v ulici 

Čajkovského. 

 

3.4. Opětovně projednána díra v chodníku u Vodojemu.  
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice opětovně žádá o opravu díry 

v chodníku u Vodojemu.  

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.5. Opětovně projednána poškozená lavička v pískovišti na hřišti Za vodojemem a poškozené 

lano na dětské prolézačce na tomto hřišti. Dále projednáno prasklé dřevěné bednění 

pískoviště na hřišti Vojanova. 
+ 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o opravu poškozené lavička v 

pískovišti na hřišti Za vodojemem a poškozeného lana na dětské prolézačce na tomto 

hřišti. Dále pak žádá o opravu prasklého dřevěného bednění pískoviště na hřišti 

Vojanova. 

(9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
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3.6. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice opětovně projednala řešení úpravy 

křižovatky Hraniční x I. P. Pavlova x Okružní. Vyslechla informace k této úpravě a 

k navrhovanému řešení ve variantě světelně řízené křižovatky od kompetentního náměstka 

primátora RNDr. Jakubce a od vedoucího odboru koncepce a rozvoje Ing. Černého 

(podrobné seznámení s provedenými studiemi a možnými řešeními, výhodami a 

nevýhodami jednotlivých variant, doporučeními dopravní policie a složek IZS, finančními 

náklady jednotlivých variant apod.). Při zajištění koordinovaného tahu světelných 

křižovatek Brněnská x Hraniční, Hraniční x Čajkovského a Hraniční x I. P. Pavlova x 

Okružní, při zajištění systému celočervených, při nastavení maximálně 60 sekundového 

intervalu na křižovatce Hraniční x I. P. Pavlova x Okružní atd. pozitiva varianty světelně 

řízené křižovatky převládají. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice se po opětovném projednání a 

přednesení dalších detailních informací včetně odborných podkladů ohledně řešení 

úpravy křižovatky Hraniční x I. P. Pavlova x Okružní přiklání k variantě světelně řízené 

křižovatky 

(6 pro / 2 proti / 0 se zdržel) 
 

3.7. Projednán problém se vzrostlým porostem na křižovatce Hraniční x I. P. Pavlova x Okružní, 

který znepřehledňuje řidičům průjezd křižovatkou zejména ze směru z ulice Okružní nebo I. 

P. Pavlova od nákupní zóny. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o odstranění vzrostlého porostu na 

křižovatce Hraniční x I. P. Pavlova x Okružní, který snižuje viditelnost řidičů při průjezdu 

křižovatkou.  

(8 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

 

 

IV. Nové požadavky 
 

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

u Vodojemu.  

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o opravu poškozené lavička v 

pískovišti na hřišti Za vodojemem a poškozeného lana na dětské prolézačce na tomto hřišti. 

Dále pak žádá o opravu prasklého dřevěného bednění pískoviště na hřišti Vojanova. 

4.3. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o provedení policejní akce v areálu 

bývalých kasáren na Tabulovém vrchu, kde se nedovoleně v objektech zdržují bezdomovci 

a zejména v noci narušují noční klid (rozbíjení lahví a skel, křik, sprosté nadávky, bitky 

apod.). 

4.4.  Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o odstranění vzrostlého porostu na 

křižovatce Hraniční x I. P. Pavlova x Okružní, který snižuje viditelnost řidičů při průjezdu 

křižovatkou. 

 

V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.30 hod.. Příští schůze se bude konat dne 10. 7. 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 


