Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 4/2019 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 9. 4. 2019
1 Zahájení
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 9. 4. 2019 do nového prostoru, do Klubu pro
seniory v areálu JALTA (v přízemí, vlevo od ulice I. P. Pavlova).
2 Prezence
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, Pavel Vrzala, Michael Mencl
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.
3 Projednávané záležitosti – občanské podněty
3.1.Přednost dostaly podněty hosta pana Vrzala. První podnět se týkal věšáků a klepačů mezi
paneláky. Komise řeší v rámci estetizace. Magistrát města, Odbor majetkoprávní však
sdělil, že klepače a sušáky nejsou majetkem města. Tento problém bude dále v řešení.
Požadavek komise: nacenění odstranění sušáků.
3.2.Další podnět se týkal značek stání v prostoru křižovatky Hraniční 11/Hraniční 25
(večerka) pan Vrzala navrhuje odstranění těchto značek, jsou zbytečné (zákaz parkování
v době od 6:00 hod. do 12.00 hod., brání tak parkování několika aut (6–8 aut). Vozidlo
s technickými službami projede i když se tam parkuje.
4 Projednávané záležitosti – podněty na MP a PČR
4.1. Nové podněty vzneseny nebyly. Policie sdělila, že zjistila majitele vraků na parkovišti
Hraniční/Čajkovského, a dále vraku z ulice Hraniční 5, následně bude řešeno jejich
odstranění.
5

Vyřešené body KMČ 13
5.1.Žádost ve věci poskytnutí finanční dotace na pořádání programu Noc kostelů – v kostele
Panny Marie Pomocnice bylo vyhověno. KMČ 13 poskytne příspěvek ve výši 3 000,- Kč.
5.2.Požadavek na provedení deratizace – proběhlo místní šetření v lokalitě Brněnská a
Pionýrská. Požadavky nyní řeší deratizační firma.
5.3.Stromy Vojanova 16 – 20 vyhodnocení zdravotního stavu stromů proběhne během
vegetace 2019.
5.4.Čajkovského – vysadí 1 ks listnatého stromu jako náhradu za pokácený do 30.11.2019.
5.5.Během roku 2019 bude provedeno v části Nová Ulice 5 sečí a to v termínech: 15.4.-15.5;
16.5.-21.6.; 24.6.-2.8.;23.8. -30.9.; 1.10.-5.11.
5.6. Termíny sběrových sobot: 12.10 2019 v prostoru ulic Hraniční/Čajkovského.
5.7.Výtluky kolem kanálů – bylo zahrnuto do plánu Technických služeb města Olomouce
(práce provedeny).
5.8.Okružní 1 – na základě podmětu komise došlo k opravě chodníku.
5.9.Podnět občanů na výsadbu stromů - odbor zeleně navrhne skladbu stromů do dvou
vnitrobloků, kde jsou umístěna dětská hřiště při ul. Hraniční, a mezi domy ul. Vojanova a
Čajkovského.
5.10. Oprava vozovky na Hněvotínské ulici v místě před odbočením do ulice Profesora Fuky.
Vozovka je v tomto místě propadlá - požadavek byl postoupen k prověření na TSMO,
a.s., oddělení pasportu a rozkopávek - Vyreklamováno 20. 3. 2019. V současnosti
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propad vyřezán, zhutněn a dosypán, dle dnešního jednání se zhotovitelem bude provedena
pokládka živice do cca 14 dnů, tj. do 21. 4. 2019.
6 Estetizace
6.1. V rámci estetizace dojde k:
 Nalajnování sportovních hřišť na Nové Ulici
 Umístění dalších 5 košů na psí exkrementy
 Úpravě prostoru před hřbitovem - bude navezen recyklát. Existuje zpracovaná PD, jež
řeší parkování pouze se 3+1 místem na parkování. Počet míst je však nedostatečný,
komise dá požadavek na příští rok 2020 na navýšení parkovacích míst na maximum
možných 9 + 1
 Revitalizace Hraniční 13 – 23 zde budou doplněna 2 veřejná osvětlení a sadová
svítidla
 Vydláždění propojovacího chodníku Hraniční x Čajkovského
7 Nové podněty KMČ 13
7.1.Schodiště na konečné tramvajové zastávce Nová Ulice – na základě několika podnětů od
občanů komise žádá komise o odborné vyhodnocení stavu schodů a následné řešení.
Občané vidí stav jak havarijní.
7.2. Chodník Za Vodojemem 2/ Bachlerova - požadavek na odbor investic.
7.3. Na základě rekonstrukce plynovodu před vchody na I.P.Pavlova žádá komise o
upozornění na termín zahájení stavby, aby si mohli obyvatelé trvalky po dobu stavebních
prací přesadit nebo založit do deponie a po dokončení stavebních prací vysadit zpět do
záhonů.
7.4.Parkování mimo chodník na zeleni – dle sdělení odboru zeleně žádná výsadba keřů
z předchozích zkušeností nepřežila. V tuto chvíli na základě fotodokumentace hledá
odbor zeleně vhodné řešení. Je však nutné předem zjistit, zda se v místě nenachází
inženýrské sítě.
7.5. Komise připravuje sportovní dny – o přesném termínu a průběhu bude informovat na
příští schůzi pan Mareček.
7.6. Bezbariérové přechody – bude provedeno místní šetření, kde by se daly přechody upravit
pro vozíčkáře
7.7. KMČ 13 žádá o novu vývěsku u tramvajové zastávky
7.8. KMČ 13 bude řešit umístění dataprojektoru do Klubu pro seniory.
7.9.komise žádá o opravu příjezdové cesty Čajkovského 14 na základě občanského podnětu.
Tato část by se měla řešit novým regulačním plánem RP21. Je i tak oprava komunikace
možná?
7.10. KMČ 13 žádá o vyčištění hřiště na Brněnské.
7.11. Problém s parkováním Za Vodojemem 6 lze vyřešit vyznačením plné čáry – jako zákaz
zastavení? Auta parkují na zeleni i chodnících. Viz.přiložené foto. Komise prosí příslušné
odbory o návrhy řešení.
7.12. Na základě občanského podnětu žádá komise o údržbu mobiliáře viz. Foto. Lavičky na
ulicích Za Vodojemem 54, na hřišti na Brněnské jsou úplně rozpadlé.
7.13. Dopravní značky – zákaz parkování v prostoru Hraniční 11/Hraniční 25 (večerka) zákaz parkování v době od 6:00 hod. do 12.00 hod., brání tak parkování několika aut (6–8
aut). Vozidlo s technickými službami projede i když se tam parkuje. Komise žádá na
základě občanského podnětu o zvážení, zda je tento zákaz nutný.
7.14. V polovině května proběhne schůzka vedoucích odborů, kde se budou řešit přístřešky
na popelnice a nepoužívané sušáky na prádlo. O výsledku jednání bude předsedkyně
komise informovat a učiní další nutné kroky.
8 Kulturní aktivity
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8.1. KMČ 13 se zapojí do projektu Senioři dětem spolu se ZŠ Heyrovského a odborem
sociálních věcí. Komise přispěje na projekt max. částkou 5 tisíc Kč, přičemž příspěvek se
ještě upřesní do června, kdy akce proběhne.
8.2. Komise rozhodla, že uspořádá Slavnosti Černého orla. Naváže tak na již proběhlou akci
před několika lety. Stanovil se předběžný termín a byly rozděleny úkoly, které se ujasní
příští schůzi.
Závěr
Schůze KMČ č. 13 byla ukončena ve 19:15 hodin. Předsedkyně KMČ 13 poděkovala všem
přítomným členům za účast.
Zapsala: Zdena Tomková
Schválila: Mgr. Radka Piskačová, předsedkyně KMČ 13

