Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 5/2019 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 14.5.2019
1 Zahájení
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 14.5.2019 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, Zdena Tomková,
Pavel
Sirotňák,
Ing. Jaroslav Kuchař, Alena Götzová, Bc. Jakub Nepejchal, Jana Lipovská, Ing. Martin
Jirotka
Hosté:
Jiří Kovalčík – MPO, prap. Metelka – PČR, Michael Mencl, Veiserová
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 10
členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
Podněty na MPO + PČR:
- Podnět hosta : parkování aut na chodníku v zatáčce do školky na ul. Vojanova,
nemohou projít maminky s kočárky, prosím o vyřešení
- p. Mencl: zóna 30 na ul. Balcárkova; Odpověď : Policie v ulici situaci monitoruje,
navrhuje abychom zažádali o umístění zpomalovacích prahů.
požadavek hosta:
- oprava chodníku před domem Vojanova ul. 16 – viklá se dlažba viz. Foto č.1
POŠTA:
- SVJ umístění popelnic Mošnerova 1321/20 - problém s vlastnickými právy, SMOL
nevyhovuje žádosti o nájem části pozemku, kterou KMČ 13 odsouhlasila, ale je
udělen souhlas s dočasným umístěním dvou nádob
- Dočasná změna autobusových linek č. 12 a 111
- Plán 5 sečí – je v řešení sečení v co největších intervalech
- Podnět na vyrobení jmenovek členů komise přijat, jeden z členů komise dodá
- V pondělí 13.5. proběhla schůzka s předsedy komisí ohledně nového VIS a nové sítě
městských rozhlasů. Nová Ulice zahrnuta do plánu na rok 2020/2021
- P. Šulc provedl šetření schodiště na zastávce Nová Ulice - lokální oprava schodiště již
byla provedena. Výměna všech nášlapných desek v ploše celého schodiště bude v
letošním roce pracovníky TSMO naceněna a s následně ohledem na finanční náročnost
zařazena do plánu prací v letošním roce, popř. v roce 2020.
- Zpracování PD na chodník před výměničkou (peníze pro letošní rok nemáme, tato
akce přesunuta na příští rok do estetizace)
- Nové lavičky do parku u Brněnské – můžeme nechat dodat nové (plastové, nepříliš
estetické) nebo opravit stávající v počtu 5, přešlo se k hlasování: (8 pro opravu
stávajících laviček, 2 pro nové plastové). Komise tedy vznáší požadavek na opravu
stávajících laviček – viz. Foto č.2

-

Úkol: zkontrolovat lavičky v lokalitě člena komise a nahlásit předsedkyni s údaji
přesné lokace a fotodokumentace.
Info od p. Marečka – po nalajnování hřišť (kdy bude provedeno zatím
nespecifikováno) může proběhnout soutěž o pohár KMČ
informace o plánované schůzce vedoucích odborů a pana náměstka Hekely ve věci
kontejnerových stání a přístřešků na popelnice, která se bude konat 23.5. přinese na
příští schůzi předsedkyně KMČ

SLAVNOSTI ČERNÉHO ORLA
- konání akce je zatím stanoveno na soboru 7. září, zahájení ve 14.00 hod. – ukončení
20.00 hod.
- zábor zajistit od rána 9.00 hod.
- propagaci zajistí pan Jirotka a Nepejchal
- pí. Götzová: již kontaktovala některé prodejce do stánků, loutkové divadlo, kontakt
na fotografa (úkol společně s pí Tomkovou; zkusíme ještě oslovit někoho do stánků s
občerstvením)
- pí. Tomková: kontaktovala řemeslníky pro jarmareční stánky
- p. Nepejchal : elektronická komunikace s panem Švecem, dosud nedošlo ke schůzce
- p. Krystýn: zajistí historickou část (agenda, výstava fotek)
- pí. Piskačová: zajištění pódia, kapely, zábor, mobilní záchody ToiToi
- p. Kuchař:
zajištění velkých stanů, laviček (mokrá varianta)
- p. Mareček: zajištění skákacího hradu, klaun, sportovní akce, guláš
- p. Mencl:
zapojení po konkretizaci úkolů ostatních
- p. Sirotňák: zajištění jedné z kapel
PODNĚTY
- úprava vyhlášky veřejného pořádku nebo vydání nové vyhlášky o ochraně před hlukem,
která by zakazovala nadměrný hluk o nedělích a státních svátcích (zákaz používání strojů,
zařízení a nářadí způsobujících hluk v neděli a ve státních svátcích od 6.00 do 22.00 hodin).
- jaký je v současné době stav jednání ohledně komunikace na ul. Prof. Fuky? Prosíme o
vyjádření příslušného odboru.
- parkoviště u hřbitova na Nové Ulici, parkovalo tam až 15 aut, situace s parkováním je zde
neúnosná, dále na bráně chybí cedule s otevírací dobou a zákaz vstupu psů – prosíme o
doplnění, viz. Foto 3
- suché jehličnany – viz. Foto 4 - prosíme o řešení
- projektová dokumentace ohledně rekonstrukce „Jalta - dům pro seniory“ – podrobnosti zjistí
pí. Tomková
- díra a propadlý chodník na I. P. Pavlova (poblíž RD č. o. 88) – prosíme o opravu
- hrbatý chodník u místa pro přecházení před domem Pionýrská č. 20
- propadlý chodník v Hraniční ulici směrem nahoru od ul. Čajkovského
- chybí místo pro přecházení přes ulici Nad Lánem a místo pro přecházení v ul. Čajkovského
u vily Stratilových
- U MŠ Čajkovského - problém, že parkující auta brání bezpečnému přecházení dětí ve směru
od MŠ k ZUŠ . Prosíme o zákaz stání (žlutou čáru) někde v místech, jak je to modré, červené
auto
a
popelnice
viz.
Mapa
zde:
https://mapy.cz/zakladni?x=17.2331450&y=49.5791888&z=18&pano=1&source=stre&id=14
2040&pid=51024164&yaw=2.152&fov=1.007&pitch=0.157

Foto č.1.
Chodník před domem Vojanova ul. 16 – prosba o opravu

Foto č.2
Lavičky – park u Brněnské, KMČ 13 žádá o opravu

Foto č. 3 – parkování u hřbitova na Nové Ulici, prosíme také o doplnění cedule se zákazem
vstupu psů + otevírací dobu

Foto č.4
Upozorňujeme na 4 suché jehličnany v Pionýrské ulici u MŠ Čajkovského.

