
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

Zápis č. 12/2019 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 10.12.2019 

 
ZAHÁJENÍ  
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 10.12.2019 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, Zdeněk Žák 

Hosté:  Jiří Kovalčík – MPO, prap. Metelka - PČR 

 

Předsedkyně Mgr. Radka Piskačová zahájila v 17:30 hod. jednání komise městské části. 

Úvodem přivítala nového člena komise pana Žáka a ostatní přítomné členy komise a hosty. V 

průběhu jednání bylo přítomno 11 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání 

usnášeníschopná.  

 

PODNĚTY OBČANŮ A KMČ  
- SVJ Na Tabulové vrchu 1281/5,7 poslala KMČ podněty k projednání – špatné parkování, 

nedostatečné zimní údržba, majetkové vztahy na v lokalitě Na Tabulovém vrchu a Profesora 

Fuky, žádost o úpravu provozu viz. příloha. 

 

 

ODPOVĚDI A ŽÁDOSTI MMOL  

odpovědi: 
 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 žádala 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. 

 

Odpověď MMOL: OSTR v současné době oslovil všechny ZŠ s projektem „Bezpečná 

cesta do školy“, kde chceme aby sami žáci identifikovali nebezpečná místa v blízkosti 

jejich školy z hlediska dopravy. Ne vždy se totiž požadavky rodičů překrývají 

s potřebami dětí, pohled dětí bývá často zcela odlišný a přitom v řadě případů lepší. Své 

poznatky nám mají jednotlivé školy zaslat do 15.1.2020, poté je všechny vyhodnotíme a 

stanovíme jim dané kategorie (od jednoduchých úprav po složitější investiční akce) a 

priority. Nicméně, požadavek KMČ evidujeme v patrnosti a budeme se jím zabývat i na 

základě výsledků uvedeného projektu.  
 
 



Pan Kopřiva upozornil na propadlou zámkovou dlažbu v délce 2m o 12 cm na chodníku 

v ulici Na Tabulovém vrchu (asi 20 m před křižovatkou s ulicí Mošnerova)   

 - odpověď MMOL: stav chodníku byl prověřen, uvedený úsek chodníku není ve 

vlastnictví statutárního města. Odbor dopravy a územního rozvoje se zabývá prioritně 

údržbou a opravami stávajících komunikací ve vlastnictví statutárního města Olomouce, 

tudíž oprava nemůže být realizována z prostředků našeho odboru. 

  
 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. 

Odpověď MMOL:  

Na dané téma evidujeme již vícero podnětů ze strany KMČ i samotných občanů a je to 

jedno z témat, které bude řešit nová parkovací politika města. Tuto politiku bude OSTR 

pořizovat v průběhu příštího roku a aktivně se do ní budou moci zapojit jak jednotlivé 

KMČ, tak i obyvatelé města. Uvedený podnět tedy zařadíme na podporu tohoto tématu 

mezi ostatní již doručené. 

 

SDĚLENÍ 
 Informační tabule byla přemístěna od Jalty na tramvajovou zastávku Nová Ulice. 

 Sběrové soboty v roce 2020 nebudou. MMOL odbor městské zeleně a odpadového 

hospodářství nebude pořádat Sběrové soboty  v roce 2020. Rada města Olomouce na svém 

zasedání neschválila finanční prostředky na zajištění této akce.  

 Rada města Olomouce na svém jednání dne 11. 11. 2019: odvolala Bc. Jakuba Nepejchala 

a jmenovala Zdeňka Žáka do KMČ 13. 

 

POŽADAVKY: 
Komise prosí o vyjádření k podnětu SVJ viz příloha. 

 

 

 

 

 

 

KMČ 13 přeje všem pohodové Vánoce a do nového roku 2020 hlavně zdraví! 

 








