Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 3/2019 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 12. 3. 2019
1 Zahájení
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 12. 3. 2019 do nového prostoru, do Klubu pro
seniory v areálu JALTA (v přízemí, vlevo 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, Václav Černý – za bytové domy Brněnská
č. 38 – 54, Hana Veverková, Daniela Moravcová, Dagmar Žůrková, Václav Válek
Předsedkyně Mgr. Radka Piskačová zahájila v 17:30 hod. jednání komise městské části.
Úvodem přivítala přítomné členy komise a hosty. V průběhu jednání bylo přítomno všech 11
členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
4 Projednávané záležitosti – občanské podněty
4.1.Přednost dostaly podněty hostů. První podnět se týkal deratizace. Na Pionýrské 8 – 10 je
zvýšený pohyb potkanů. Stejně tak před podchodem na Brněnské viz. foto.1-3 Komise
jednoznačně žádá o zajištění deratizace v této lokalitě.
4.2.Další občanský podnět se týkal kanalizace v ulicích Nad Lánem a Kšírova. Komise byla
oslovena dopisem obyvatel žijících v této lokalitě, přičemž v těchto konkrétních ulicích,
kanalizace není vybudována. Obyvatelé žádají o zvážení zavedení kanalizace i do těchto
ulic. Dopis byl zaslán i k rukám pana primátora. Komise žádá o vyjádření kompetentní
osoby MMOL. Dopis je přiložen v příloze č.1.
4.3.Další podnět se týkal dotazu na kácení bříz u obchodního domu Terno. Viz foto 4-5.
4.4.Následující host prosil o odstranění spadlého stromu u konečné tramvajové zastávky
Nová Ulice,viz. foto 6-7.
4.5.Další podnět se týkal Regulačního plánu RP-21 sídliště Brněnská – I. P. Pavlova. V tuto
chvíli občané neví, kdy vstupuje RP-21 v platnost. Komise stále nemá více informací a
zjistí do příští schůze.
4.6.Poslední podnět se týkal požadavku na opravu vozovky na Hněvotínské ulici v místě před
odbočením do ulice Profesora Fuky. Vozovka je v tomto místě propadlá.
5 Projednávané záležitosti – podněty na MP a PČR
5.1. Byly vzneseny podněty na přítomné zástupce MP a PČR, které se týkaly odstranění
vraku na parkovišti Hraniční/Čajkovského, a dále vraku z ulice Hraniční 5.
5.2.Dále byl na MP a PČR vznesen podnět zvýšené kontroly především v nočních hodinách v
ulici Hraniční především kolem popelnic, kde se ze stanoviště na popelnice stávají sklady
nábytku.
5.3.Dále členové komise prosí o zvýšené sankce pro parkování vozidel přímo v křižovatce,
například v ulici Mošnerova. Přičemž už nyní dochází v této lokalitě i k odtahům vozidel.
6 Projednávané body KMČ 13
6.1.Noc kostelů - další host komise přišel s žádostí o finanční dotaci na pořádání programu
během Noci kostelů – V Kostele Panny Marie Pomocnice. Tato mezinárodní akce se koná
24.5.2019, na program požadoval host 10 000 Kč. Komise si po čase na rozmyšlenou
odhlasovala elektronicky, že na akci se bude podílet částkou 3000 Kč.
6.2.Zástupci společnosti SIBOM, s.r.o. žádali 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 si od posledního
setkání zjistila potřebné informace a přešla k hlasování. KMČ č. 13 Olomouc – Nová
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Ulice po hlasování dospěla ke stanovisku, že souhlasí 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. (6 pro / 5 proti / 0 se zdrželo)
6.3.Předsedkyně a jeden z členů komise zjistili u části požadavků na estetizaci, že nebudou
proveditelné. Na základě toho byl vznesen další podnět k estetizaci – ohraničení rohů
chodníků zelení nebo truhlíky, kde řidiči nedodržují vymezení zeleně a parkují přímo na
zeleni, viz foto 8.
6.4. Zimní údržba silnic – komise se věnovala podnětu MMOL ohledně označení vozovek a
chodníků a vyznačila ulice, které jsou dle KMČ opomíjeny a nebo jsou vhodné k zařazení do
plánu zimní údržby. Viz. příloha č 2.
6.5.SSZ Okružní x Hraniční – komise byla informována o průběhu jednání výboru, nemá připomínky
k zápisu z tohoto jednání. Revitalizaci této křižovatky se odhaduje na rok 2021.
6.6.Komise obdržela vyjádření ke kácení zeleně do 31.3., které již samostatně visí také na nástěnce.
Odd. městské zeleně OMZOH MMOl sděluje, že nejpozději do 31.03.2019 proběhne ještě kácení
těchto provozně nebezpečných dřevin (obvod kmenů nad 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad
zemí) na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce:

- ul. Bacherova č.o. 1-3 (mezi domy) - smrk (1ks)
- ul. Okružní x I.P.Pavlova - douglaska (1ks)
- ul. Balcárkova č.o. 27 - meruňka (1ks)
- ul. I.P.Pavlova č.o. 95 ( z boku) - ořešák (1ks)
- ul. I.P.Pavlova (Jalta) - kácení dle rozhodnutí - adekvátní náhradní výsadba ( 1ks listnaté
dřeviny) bude provedena do 30.11.2020 na pozemku parc.č. 559/3 v k.ú. Nová Ulice.
6.7.Podnět na účast na Akci Ukliďme Česko byl komisí vyhodnocen tak, že se nezúčastní.
Členové komise se však účastní jednotlivě.
6.8.Byl vznesen podnět na lepší značení v naší městské části. Například na začátku ulice
Hraniční by mohla být cedule, která nese čísla domů až na konec ulice (například
Hraniční 1-31). Velmi by to usnadnilo orientaci především nemístním řidičů. Také cedule
označující další subjekty v naší čtvrti, například kostel, nemocnice, apod.
6.9.Dále byl vznesen podnět také zařaditelný k estetizaci – doplnění zeminy na záhony před
vchody u panelových domů, kde se obyvatelé sami starají o okrasné květin, ale po letech
tam již není příliš půdy.
6.10. Poslední podnět se týkal zeleně a její výsadby. Obyvatelé by měli zájem vlastnit strom a starat
se o něj. Je možné vymezit takovou lokalitu, kde by pod dohledem MMOL, který by určil přesné
místo výsadby mohli sami obyvatelé spravovat a pečovat o zeleň?

7

Nové požadavky

7.1.Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice na základě občanského podnětu žádá
o deratizaci v místech Pionýrská 8 – 12 a před podchodem na Brněnské viz. foto 1-3.
7.2.Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice na základě občanského podnětu žádá
o zdůvodění kácení bříz u obchodního domu Terno 4-5.
7.3.Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice na základě občanského podnětu žádá
o odstranění spadlého stromu u konečné tramvajové stanice Nová Ulice, viz, foto 6-7
7.4.Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá zamezení parkování řidičů mimo
zeleň, ať už ohraničením rohů chodníků zelení nebo truhlíky apod., přímo v místech, kde
řidiči nedodržují vymezení zeleně a parkují přímo na zeleni, viz foto 8. Tento podnět
komise řadí k estetizaci.
7.5.Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice na základě občanského podnětu žádá
o vyjádření kompetentní osoby MMOL k problému kanalizace v ulicích Nad Lánem a
Kšírova, který je blíže popsán v příloze č.1.
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7.6.Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o opravu vozovky na
Hněvotínské ulici v místě před odbočením do ulice Profesora Fuky. Vozovka je v tomto
místě propadlá.
7.7.Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o nové zařazení ulic do plánu
zimní údržby dle plánku v příloze č 2.
7.8.Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o nové značení čísel domů,
především na sídlišti. Například na začátku ulice Hraniční cedule, která nese čísla domů
až na konec ulice (například Hraniční 1-31). Velmi by to usnadnilo orientaci především
nemístním řidičům.
7.9.Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o doplnění zeminy na záhony
před vchody u panelových domů, kde se obyvatelé sami starají o okrasné květin, ale po
letech tam již není příliš půdy (například ulice Hraniční).
7.10. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o vyjádření k podnětu, který se
týká výsadby zeleně. Obyvatelé by měli zájem vlastnit strom a starat se o něj. Je možné vymezit
takovou lokalitu, kde by pod dohledem MMOL, který by určil přesné místo výsadby mohli sami
obyvatelé spravovat a pečovat o zeleň?

8 Závěr
Schůze KMČ č. 13 byla ukončena ve 19:30 hodin. Předsedkyně KMČ 13 poděkovala všem
přítomným členům za účast.
Zapsala: Mgr. Radka Piskačová, předsedkyně KMČ 13
Schválila: Mgr. Radka Piskačová, předsedkyně KMČ 13
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