Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 1/2020 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 7. 1. 2020
ZAHÁJENÍ
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 7. 1. 2020 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
Předsedkyně Mgr. Radka Piskačová zahájila v 17:30 hod. jednání komise městské části. Úvodem
přivítala všechny přítomné členy komise a hosty.
PODNĚTY OBČANŮ A KMČ
- připomínkování parkování na Brněnské ulici – problematika nákladních aut, firemních dodávek
POŽADAVKY:
- prosíme o vyjádření, kdy dojde k úpravě osvětlení, o které jsme žádali v rámci estetizace na ulici
Hraniční 13-23.
- v několika podnětech z posledních dvou zápisů se nám dostalo odpovědi, že problémy na vozovce
MMOL nemůže vyřešit, protože nejdou majetkem města. Prosíme o radu, jak mají občané
postupovat v těchto případech, když denně nechtějí projíždět dírami v silnicích. Jednalo se o
vozovky Na Tabulovém vrchu x Profesora Fuky a v místě Na Tabulovém x Mošnerova, podnět
pana Kopřivy.
- Prosíme o vyjádření ohledně kácení Pionýrská – bude zde pokáceno 10 stromů, přičemž důvodům
rozumíme. Bude se zde tedy i nově sázet? Jde o kácení 10 stromů.
- prosíme o informace, jak se vyvíjí tvorba a vypsání dotačního titulu ohledně přístřešků na
popelnice
ODPOVĚDI A ŽÁDOSTI MMOL
K požadavku v dopise SVJ (bod 1.) je níže vyjádření odboru majetkoprávního, oddělení
majetkových řízení:
Pozemek parc. č. 185/330 ostatní plocha (původně část pozemku parc. č. 185/1 ostatní plocha) v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, včetně komunikace (ul. Profesora Fuky), je ve vlastnictví ČR –
Fakultní nemocnice Olomouc. Dle sdělení zástupců Fakultní nemocnice Olomouc bude tento
pozemek nabídnut k převodu ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jako
nepotřebný majetek. Teprve poté může statutární město Olomouc vstoupit v jednání s ČR – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových o možnosti převodu pozemku do vlastnictví
statutárního města Olomouce.
K požadavku v dopise SVJ (bod 2.) vyjádření ODUR MSUK:
Zimní údržba komunikací je prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy:
a) zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen "zákon"), ve znění pozdějších
předpisů,
b) vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích (dále jen vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Olomouce se na svém zasedání dne 30. 9. 2019 usnesla vydat, v souladu s ustanovením
§ 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a na základě zmocnění dle § 27 odst. 5 a odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, NAŘÍZENÍ č. 10/2019, o udržování
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na území statutárního města Olomouce.
Toto nařízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dálen jen „Zákon“) a § 42 odst. 2 písm.
d) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „Vyhláška“), stanoví vymezení úseku místních komunikací a
chodníků na území statutárního města Olomouce, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Dále toto nařízení stanoví v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 Zákona a § 41, § 42 odst. 2, § 44
a § 46 Vyhlášky rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad schůdnosti místních komunikací,
chodníků a průjezdních úseků silnic (resp. přechodů pro chodce na nich umístěných, dále jen
„přechodů pro chodce“) na území statutárního města Olomouce.
V uvedené lokalitě se také nachází komunikace a chodníky na pozemku parc. č. 185/9 ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce (ul.
Na Tabulovém vrchu). Tyto komunikace a chodníky však nejsou ve vlastnictví statutárního
města Olomouce a nevzniká na nich tudíž zákonná povinnost na provádění zimní údržby.
Vyjádření ODUR:
Dobrý den,
vzhledem ke skutečnosti, že předmětná komunikace není do dnešního dne předána odboru dopravy a
územního rozvoje, není v kompetenci ODUR navrhovat a upravovat dopravní značení, to je věcí vlastníka
předmětné komunikace.

SDĚLENÍ

Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. I regulačního plánu RP-21
Sídliště Brněnská – I.P.Pavlova, které proběhne s odborným výkladem v zasedací
místnosti odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, Olomouc, 5. patro
dne: 23. 1. 2020 v 15:00 hodin.
Příští zasedání KMČ 13 se koná 11. 2. 2020 v 17:30 v Klubu pro seniory v areálu JALTA (v
přízemí, vlevo od ulice I. P. Pavlova).

