Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 1/2019 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 8. 1. 2019
1 Zahájení
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 8. 1. 2019 do bývalého internetového
pracoviště v areálu JALTA (v 1. patře, po schodišti vpravo od ulice I. P. Pavlova).
2 Prezence
3

Přítomni: Mgr. Radka Piskačová, Mgr. Luděk Krystýn, Vojtěch Sýkora, Bedřich Mareček,
Zdena Tomková, Pavel Sirotňák, Ing. Jaroslav Kuchař, Alena Götzová, Bc. Jakub Nepejchal,
Jana Lipovská, Ing. Martin Jirotka
Hosté: Jiří Kovalčík – MPO, prap. Metelka - PČR
Předsedkyně Mgr. Radka Piskačová zahájila v 17:30 hod. jednání komise městské části.
Úvodem přivítala ostatní přítomné členy komise a hosty. V průběhu jednání bylo přítomno
všech 11 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
4 Projednávané záležitosti
4.1.Informace o odpovědích na v minulých zápisech předložených požadavcích KMČ:
4.2.Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádala o opravu klapajících kachliček
chodníků u schodů do Jalty ( k jeslím). Na základě požadavku KMČ Nová Ulice bude
požadavek na opravu zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s.
4.3.Členové byly seznámeni s obecně závaznou vyhláškou o nočním klidu a stanovení
výjimečných případů, při nichž nemusí být dodržena. V Nové ulici žádná aktivita s
přidělením této výjimky zatím organizována není.
4.4.Projednán občanský podnět o přezkoumání stavu a případném odstranění javoru před
vchodem do domu ulice Okružní 1300/19. Suché větve jsou velice křehké a při větru
mohou ohrožovat kolemjdoucí. Pokud dojde k pokácení, mohl by kmen posloužit
hmyzu, protože je dole vykotlený.
4.5.Došlo k přesnému rozdělení jednotlivých ulic a určení kompetencí za jednotlivé ulice
všech členů KMČ viz. příloha.
4.6. Komise se domluvila na založení FB stránky pro Novou ulici.
4.7.Členové komise řešili neoznačení cyklostezky na ulici Okružní červený pruh na
chodníku). Není jednoznačné, zda jde o cyklostezku. Komise prosí o vyjádření, zda je na
ulici Okružní cyklostezka. Dosud není označená.
4.8.Komise opět narazila na problém s přístřešky na popelnice. Předsedkyně zjistí do příští
schůze oficiální informace a stanoviska.
4.9.Člen komise předložil návrh řešení chodníků na ulici Hraniční. Po schůzkách člena
komise na MMOL bylo zjištěno, že na uvedenou lokalitu je schválen projekt. Tento návrh
a jeho financování bude řešit komise na příští schůzi.
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Nové požadavky
5.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice na základě občanského podnětu
žádá o přezkoumání stavu a pokácení nebo pořezání větví schnoucího stromu (javor o
průměru 50 cm) před vchodem do domu ulice Okružní 1300/19.
5.2. Komise prosí o vyjádření, zda je na ulici Okružní (jedná se o červený pruh na
chodníku) cyklostezka, či nikoliv. Dosud není plocha jako cyklostezka označená.

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
6 Závěr
Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.15 hodin. Jednalo se o první jednání KMČ v tomto
roce, předsedkyně KMČ poděkovala všem přítomným členům KMČ za účast.
Zapsala: Mgr. Radka Piskačová
Schválila: Mgr. Radka Piskačová, předsedkyně KMČ č. 13

