Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 8/2019 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 13.8. 2019
ZAHÁJENÍ
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 13. 8. 2019 do Klubu pro seniory v areálu JALTA (v
přízemí, vlevo od ulice I. P. Pavlova).
PREZENTACE
Přítomni: Mgr. Radka Piskačová, Vojtěch Sýkora, Bedřich Mareček, Zdena Tomková, Pavel
Sirotňák, Ing. Jaroslav Kuchař, Alena Götzová, Jana Lipovská, Ing. Martin Jirotka
Hosté:
Jiří Kovalčík – MPO, prap. Metelka – PČR, Pavel Vrzala, Václav Černý
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 9 členů komise. Komise
byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
OBČANSKÉ PODNĚTY
Pan Vrzala vznesl dotaz jakým způsobem se pokročilo v jeho podaném podnětu z března 2019.
Podnět se týkal odstranění 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.
Pan Černý podal podnět ve věci odstranění náletové dřeviny v prostoru dětského hřiště na Brněnské
ulici. Dříve se náletová dřevina odstraňovala během sečení trávy, poslední dva roky se tak neděje a
dřevina se rozrostla. Dále navrhuje umístit v blízkosti hřiště koš pro psí exkrementy. Pan Černý se
dotázal na regulační plán Brněnská – podávali petici, do dnešní doby neví jak se rozhodlo.
V souvislosti s tím upozornil, že se v regulačním plánu neřeší přístřešky na popelnice. Předsedkyně
Radka Piskačová vysvětlila současnou situaci k řízení ve věci přístřešků.
PODNĚTY KMČ 13
p. Mareček
- co udělat pro odstranění vraku (červená Felicie, bez SPZ) na parkovišti v ul. Čajkovského. Sdělení
policie: bylo oznámeno a předáno na odbor dopravy.
- parkoviště na Čajkovského ulici – je možné, zde zřídit rezidenční parkování?
- komise prosí o prořezání keřů na Hraniční ulici – zasahují do chodníků tak, že omezují chodce
- Paní Sklenářová, Horní lán 31 – podnět na umístění retardérů v ulici, kde projíždí velkou
rychlostí auta. Na této ulici také chybí přechod pro chodce v místě, kde se lidé vracejí z
tramvaje. Komise prosí o vyjádření, zda je možnost zřízení retardérů.
- Podnět paní Jany Vašíčkové směrem ke správě hřbitovů– kvůli stavbě došlo ke změně trasy
přes hřbitov na Nové Ulici, v současné době je hřbitov neprůchodný. Bylo by možné otevřít
vrata hřbitova a zprůchodnit tak občanům cestu touto formou, než bude dokončena výstavba
nových domů?
POŠTA
- V ul. Okružní se bude kácet suchý javor
- Schválené umístění nové lavičky před objektem Pionýrská 26
- Sdělení oboru majetkoprávního ohledně projednané žádosti ELPIS
Srdečně zveme na SLAVNOSTI ČERNÉHO ORLA 31.8. 2019!

