
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

 

 

Zápis č. 2/2019 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 12. 2. 2019 

 
 1  Zahájení     

KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 12. 2. 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, Ing. Vysloužil- za SVJ Vojanova 18 a 20,  

p. Mikulík – za společnost SIBOM, s.r.o., p. Václav Černý – za bytové domy Brněnská  

č. 38 – 54, Ing. František Červený – HELP ME-HELP YOU CZ 

 

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.Přednost dostaly podněty hostů. První podnět se týká neúnosné situace parkování na ulici 

Vojanova a v jejím okolí. Dále stromů v blízkosti domů Vojanova 16, 20. Odbor zeleně 

nechal pokácet pouze jeden strom. Ale ani ostatní se dle podnětu občanů nedají považovat 

za zdravé. Komise na základě občanského podnětu žádá o přezkoumání stavu i ostatních 

stromů v lokalitě Vojanova 16 a 20 a jejím okolí.   

4.2.Zástupci společnosti SIBOM, s.r.o. žádají o změnu vyjádření KMČ č. 13 Olomouc – 

Nová Ulice ze dne 13.2.2018 (zápis č. 2/2018), která nesouhlasila s prodejem části 

pozemku parc. č. 647/3 (cca 47 m2) a části pozemku parc. č. 651/3 (cca 80 m2) v k.ú, 

Nová Ulice, za účelem rozšíření zázemí obslužných prostor. Komise již dříve navrhla, 

aby se uvedené pozemky pouze pronajímaly. Současná KMČ 13 zjistí do příštího jednání 

další podrobnosti a na příští schůzi bude znovu hlasovat. 

4.3.Další podnět hosta se týkal Regulačního plánu RP-21 sídliště Brněnská – I. P. Pavlova. V 

tuto chvíli občané neví, kdy vstupuje RP-21 v platnost. Do příští schůze se na toto téma 

zaměří předsedkyně a vybraný člen komise a dodají odpovědi. 

4.4.Poslední host z HELP ME-HELP YOU CZ nabídl  komisi k dispozici venkovní prostor k 

užití. Komise prostory ke své činnosti nevyužije. 

4.5.Změna místa zasedání KMČ 13 – Předsedkyní KMČ 13 navržena změna místa zasedání, 

aby byla zajištěna bezbariérovost prostoru a umožněn tak přístup všem občanům. Po 

dohodě předsedkyně s Klubem pro seniory a s Odborem sociálních věcí byla umožněna 

prohlídka nových prostor pro zasedání KMČ 13 v Klubu pro seniory. Přešlo se k 

hlasování o změně prostoru. (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) OD 1.3. tedy KMČ 13 zasedá 

na stejné adrese, ale v jiné části budovy, tedy I.P.Pavlova 69 Klub pro seniory, Jalta - 

levá část v přízemí, vždy v 17.30 hodin. 
4.6.Dále byl projednán návrh navýšení počtu členů komise. O debatě stávajících členů se 

došlo k závěru, že o navýšení počtu členů se bude hlasovat později. V tuto chvíli mohou 

zájemci do KMČ 13 docházet a účastnit se schůzí, aniž by byli členy.  

4.7.Předsedkyně absolvovala schůzky se zástupci a řediteli institucí: Knihovna města 

Olomouce, ZŠ Heyrovského, Gymnázium Čajkovského, Klub pro seniory, Sociální 

služby pro seniory, přičemž se všemi subjekty navázala KMČ 13 bližší spolupráci. 

Konkrétní akce budou projednány na příští schůzi.  

4.8.Další podnět od občanů se týkal parkování autobusů na Pionýrské, v okolí Gymnázia 

Čajkovského, kde blokují parkovací plochy pro automobily. Tento podnět řešila 

předsedkyně přímo s ředitelem Gymnázia Čajkovského. Byla přislíbena opatření v 
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podobě zastavování autobusů na Brněnské, která by tomuto měla zabránit a vjezd 

autobusů by měl být omezen na minimum pouze v nutných případech (lyžařské výcviky 

dětí apod.).  

4.9.Komise dále projednávala žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 168/29 ostatní 

plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Nová Ulice. Pozemek se nachází při ulici Mošnerova. 

Jedná se o travnatou plochu v těsné blízkosti stanoviště nádob na tříděný odpad. Žadatelé 

– SVJ pro dům Mošnerova 1321/20 mají zájem o pronájem předmětné části tohoto 

pozemku, protože zde mají umístěny dvě nádoby na komunální odpad. Komise 

jednohlasně souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 168/29 v k.ú. Nová Ulice (10 pro / 0 

proti / 0 se zdrželo). 
4.10. Dále komise projednávala rozpočet na rok 2019. Podněty na tzv. estetizaci prostředí 

byly sepsány a po nacenění budou vybrány a podány RMO k odsouhlasení. Jednalo se o 

body viz. příloha 1. 

4.11. V rámci rozvržení rozpočtu komise navrhuje k opravě chodníků chodníky na ul. 

Hraniční, chodník ul. Pionýrská 4 – 10 předlažba 40/40 Nová Ulice ,  a chodník v ul. Za 

Vodojemem Nároží u č. 32 předlažba 40/40 Nová Ulice. 

4.12. V rámci větších investic zůstává podnět z minulého roku - Předlažba chodníku Za 

Vodojemem 44 – 32. 

 

 5  Nové požadavky 

 

5.1.Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice na základě občanského podnětu žádá 

o opravu výtluk kolem 3 kanálů v ulici Pionýrská. 

5.2.Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice na základě občanského podnětu žádá 

o opravu dlažby chodníku Okružní 1. viz. foto. v příloze. 

5.3.Komise na základě občanského podnětu žádá o přezkoumání stavu i ostatních stromů v 

lokalitě Vojanova 16 a 20 a jejím okolí.  

 
 

 6  Závěr 
Schůze KMČ č. 13 byla ukončena ve 20:30 hodin. Předsedkyně KMČ 13 poděkovala všem 

přítomným členům za účast. 

 

 

Zapsala: Zdena Tomková 

Schválila: Mgr. Radka Piskačová, předsedkyně KMČ č. 13 

 

Foto k bodu 5.2.  

 

 


