Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 6/2019 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 11.6.2019
ZAHÁJENÍ
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 11.6.2019 do Klubu pro seniory v areálu
JALTA (v přízemí, vlevo od ulice I. P. Pavlova).
PREZENTACE
Přítomni: Mgr. Radka Piskačová, Mgr. Luděk Krystýn, Vojtěch Sýkora, Bedřich Mareček,
Zdena Tomková, Pavel Sirotňák, Ing. Jaroslav Kuchař, Alena Götzová, Bc. Jakub Nepejchal,
Hosté:
Jiří Kovalčík – MPO, Michael Mencl, Veverková
Předsedkyně Radka Piskačová zahájila v 17:30 hod. jednání komise městské části.
Úvodem přivítala přítomné členy komise a hosty. V průběhu jednání bylo přítomno 9
členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
Podněty na MPO + PČR:
- parkování na Brněnské 50 – 54
- únik oleje, vraky aut (někdo na místě auta rozdělává) na Pionýrské ul.
- parkování mimo určené parkovací plochy (bílý tranzit) na Okružní ul. 17 (vnitroblok)
- červená toyota u školky pod Jaltou překáží vjíždění na rampu
požadavek hosta:
- parkovací místa na Čajkovského ul.
- dotaz ohledně opravy ulice Hraniční před výměničkou
POŠTA
- oprava 5 ks laviček na Brněnské ul. bude provedena během léta TSMO
- umístění nové informační cedule na hřbitově Nová Ulice bude provedeno během
týdne; záležitost ohledně parkování není v gesci Hřbitovů města Olomouce
- vyčištění hřiště na Brněnské ulici je zahrnuto do plánu TSMO
- pořízení radaru společně s třemi dalšími KMČ (zůstatek 12 tis. na estetizaci + 10 tisíc
z aktivit) - hlasování : 1 pro 8 proti, závěr: radar nebude pořízen, komise se
vyslovila proti.
- požadavek OMAJ: využití ploch areálu Fakultní nemocnice (Tabulový vrch) –
bezúplatná výpůjčka městu, KMČ má málo informací. Jedna ze členek je pověřena
zjistit více. Pokud komise získá více informaci, bude hlasovat online.
- TSMO posílá požadavek na řešení problému odstranění náletových dřevin na
přístřešku Hraniční ul. 17 – bohužel se jedná o objekt s nevyřešenými
majetkoprávními vztahy.
NOVÉ INFORMACE
- Noc kostelů – vyúčtováno, akce proběhla v rámci Nové Ulice velmi vydařeně.
- proběhla velká schůzka ohledně přístřešků na popelnice, celá problematika spadla na
odbor (OMZOH), bude vznesen podnět do Rady, zda by bylo možné vydat dotační
titul pro SVJ. Vše je ale zatím v přípravné fázi.
- proběhne lajnování hřišť, které komise hradí z estetizace

PODNĚTY
- pí Pospíšilová – podnět na parkování v ul. Čajkovského – nedostatečná kapacita
parkovacích míst, prosíme o řešení
- p. Mareček – údržba: rostoucí keře na Hraniční ul. + sečení trávy
SLAVNOSTI ČERNÉHO ORLA
Dochází ke změně termínu: sobota 31. srpna 2019
Zajistit: zábor, dopravní značení, pódium + ozvučení, hudbu, zázemí (stany, lavičky a stoly)
-

p. Mareček – zajistil týmy na sportovní zápasy, občerstvení
p. Krystýn – historie Nové Ulice, jak vznikly slavnosti Černého orla, návrh na
kostýmový průvod.
p. Nepejchal – spolupráce s panem Švecem, který se podílel na poslední slavnosti
pí. Götzová + Tomková – zajištění stánkařů

Termín pracovní schůzky ke slavnosti je stanoven na 2.7. v 17 hodin.

