Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 11/2019 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 12.11.2019
ZAHÁJENÍ
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 12.11.2019 do Klubu pro seniory v areálu JALTA
(v přízemí, vlevo od ulice I. P. Pavlova).
PREZENTACE
Přítomni: Mgr. Radka Piskačová, Bedřich Mareček, Zdena Tomková, Pavel Sirotňák, Alena
Götzová, Jana Lipovská, Ing. Martin Jirotka, Mgr. Luděk Krystýn, Vojtěch Sýkora, Ing. Jaroslav
Kuchař
Hosté: Jiří Kovalčík – MPO, pprap. Hynková- PČR, Ing. Roman Vysloužil, p. Tkadlec, p.
Kopřiva
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 PČR
zabezpečení neparkování vozidel na příjezdové komunikaci k bytovému domu Vojanova 18 a 20
(viz podněty občanů)
ODPOVĚDI A ŽÁDOSTI MMOL
odpovědi:
 Reklamace chodníku na ulici Vojanova před vchodem 24-26, kachle jsou jen volně
položené: Požadavek na lokální opravu bude zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s.
 Žádost o opravu díry v silnici, ul. Profesora Fuky: komunikace na ul. Profesora Fuky
nejsou ve vlastnictví SMOl.
 Chodník u zadního vchodu objektu Hraniční 33 stále není realizován: hotovo
 Upozornění na stále umístěné vraky na parkovišti u křižovatky Čapkovského: Vlastník
komunikace postoupil žádost o odstranění vraku silničnímu správnímu úřadu.
 Upozornění na problém s přecházením dětí od školky MŠ Čajkovského na druhý chodník.
Děti nemají jak přejít, jelikož jsou zde zaparkovaná auta podél chodníku:
 Odpověď MMOL:Danou lokalitu jako celek řeší regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská
– I.P.Pavlova, Regulační plán RP-21 sídliště Brněnská je jedním z regulačních plánů,
jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území.
Regulační plán byl vydán zastupitelstvem dne 19.12.2017 opatřením obecné povahy č.
5/2017 a účinnosti nabyl dne 5.1.2018. Celá lokalita se tedy musí řešit koncepčně
v souladu s RP.
 ul. Brněnská (v prostoru dětského hřiště) - náletová dřevina bude odstraněna v zimním
období 2019/20 pracovníky střediska zeleně TSMo a.s.



ul. Hraniční - prosíme upřesnit místo, kde keře zasahují do chodníku tak, že je omezují
občany v chůzi
upřesnění na fotografii:

žádosti:
a) Nájem části pozemku parc. č. 793/3 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází při ul. Vojanova. Příspěvková organizace Fakultní nemocnice
Olomouc žádá o nájem části předmětného pozemku o výměře 2 m2 za účelem umístění
oboustranné informační tabule (rozměr reklamní plochy 2,7 m x 1,3 m) - příjezd k parkovišti v
areálu FNOL.
Hlasování
Pro:
10
Proti:
0
Zdržel se:
0

b) Posílení čerpací stanice – Nová Ulice
Záměr žadatele:
Instalace náhradního zdroje elektrické energie pro čerpací stanici Nová Ulici, včetně
vybudování zpevněné plochy pro umístění zdroje a kabelových rozvodů pro napojení budovy
čerpací stanice (stavba v oploceném areálu VDJ Tabulový vrch).
Hlasování
Pro:
10
Proti:
0
Zdržel se:
0
SDĚLENÍ
 Odstoupení člena KMČ 13 - Bc. Jakub Nepejchal
 Rada města schválila nové nařízení o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací a chodníků na území statutárního města Olomouce v zimním období. Nařízení
č. 10/2019 naleznete na webových stránkách města: https://www.olomouc.eu/omeste/vyhlasky-a-narizeni/. Další podrobné informace týkající se zimní údržby a
operačního plánu zimní údržby naleznete na webových stránkách technických služeb
města Olomouce: https://www.tsmo.cz/zimni-udrzba/





Info k přístřeškům na popelnice (materiál rozeslán všem členům komise) a vyvěšen na
nástěnce.Přístřešky na popelnice. Problém nejen Nové Ulice...Naše komise se od prosince
2018 intenzivně věnuje hledání řešení tohoto problému. Na základě několika jednání došel
magistrát ke vstřícnému kompromisu a v tuto chvíli se pracuje na zřízení nového
dotačního programu na rekonstrukci přístřešků/stanovišť pro kontejnery na komunální
odpad. Je zřízena užší pracovní skupina, která stanoví konkrétní podmínky čerpání dotace
po stránkách legislativních, finančních i technických.Budeme informovat o dalším vývoji.
Výluka tramvajového provozu na Novou Ulici. Od pondělí 4. 11. 2019 do pondělí 9 12.
2019 bude probíhat oprava kolejového křížení v ulici Wolkerova. Výlukové jízdní řády
zveřejněny na zastávkových označnících a webových stránkách www.dpmo.cz.

PODNĚTY A POŽADAVKY OBČANŮ A KMČ
- p. Kopřiva – propadlá zámková dlažba v délce 2m o 12 cm na chodníku v ulici Na Tabulovém
vrchu (asi 20 m před křižovatkou s ulicí Mošnerova).
- Ing. Vysloužil – žádost o rozšíření komunikace nebo prodloužení parkoviště před bytovým
domem Vojanova 18 (viz příloha – žádost a fotodokumentace)
- Ing. Vysloužil – žádost o zamezení poškozování zeleně, tj. rozježděné trávníky před objekty
Vojanova 18 a 20 a v prostoru na příjezdové komunikaci k těmto domům (viz příloha – žádost
a fotodokumentace)
- Ing. Vysloužil – oprava kanalizace a zabezpečení neparkování vozidel na příjezdové
komunikaci k bytovému domu Vojanova 18 a 20. Kanál nefunguje a voda se tak zadržuje na
komunikaci, brání tím průchodu na chodník (viz příloha – žádost vč. návrhu dopravního
značení, odpověď MMOl-ODUR ze dne 3.1.2019).
- již delší dobu řešíme parkování nákladních vozidel v obytné zóně Brněnské ulice v
Olomouci. Je možné, zamezit těmto nákladním dodávkám vjezdu a parkování v této
obydlené části. Návštěvnost sportovní haly a obyvatelstva by toto omezení uvítala.
- P. Sirotňák – parkování studentů – podstatný podnět ohledně parkování ve městě. S
parkováním bojují všechny části města a podstatě všechna města. Nicméně pan Sirotňák
žije na Nové Ulici mnoho dekády let a vypozoroval, že nárůst aut na sídlišti a nemožnost
zaparkovat způsobují mimo jiné také studenti, kteří až v posledních letech jezdí
automobily. Tzn., že byt, který obsáhne 6 lidí najednou znamená 6 aut, která v pondělí
zaparkují a většinou do pátku stojí na místě. Komise vidí tento podnět jako velice
užitečný, přičemž se skutečně nabízí zamyšlení nad parkováním studentů ve městě,
spolupráce s UPOL atd.
- Upozornění na problém s přecházením dětí od školky MŠ Čajkovského na druhý chodník.
Děti nemají jak přejít, jelikož jsou zde zaparkovaná auta podél chodníku.
Odpověď MMOL: Danou lokalitu jako celek řeší regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská
– I.P.Pavlova, Regulační plán RP-21 sídliště Brněnská je jedním z regulačních plánů,
jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území.
Regulační plán byl vydán zastupitelstvem dne 19.12.2017 opatřením obecné povahy č.
5/2017 a účinnosti nabyl dne 5.1.2018. Celá lokalita se tedy musí řešit koncepčně
v souladu s RP.

Komise žádá znovu o odpověď na to, zda by nebezpečná situace šla vyřešit. Opravdu
mluvíme o přecházení dětí. O regulačním plánu víme a náš požadavek na zřízení
nějakého řešení pro bezpečné přecházení není v rozporu s ním.


Přemístění informační tabule od Jalty na tramvajovou zastávku Nová Ulice (využít finance
ze zůstatku rozpočtu).

