
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

Zápis č. 3/2020 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 10. 3. 2020 

 
ZAHÁJENÍ  

KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 10. 3. 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, Mgr. Luděk Krystýn,  Ing. Jaroslav Kuchař, Zdeněk Žák 

Hosté:  Jiří Kovalčík – MPO,  prap. Jurtík– PČR, p.Mencl 

 

SDĚLENÍ 

Dotaz občanů ke kácení šeříků na I. P. Pavlova zodpověděl OMZOH: 

 

Skutečně se jedná o rekonstrukci plynovodu a kácení stromů i keřů, které obyvatelé 

bytových domů vysadili sice v dobré víře, ale na plynovod nebo do jeho ochranného pásma. 

Nejedná se jen o zmíněné šeříky, ale také o jeden rozrostlý keř jalovce a 1 modřín v ulici 

I.P.Pavlova. 

Za domy I.P.Pavlova u přístupového chodníku k panelovým domům Za Vodojemem jsou v 

ochranném pásmu plynovodu vysazeny keře pustorylu, 1 bříza a 1 javor. Vlastník 

rekonstruovaných plynovodů podal žádost o kácení i na tyto dřeviny. Při místním šetření 

jsme se domlouvali na způsobu opatření – pokud to jen trochu půjde, aby do stávajícího 

potrubí nízkotlaku vsunuli užší potrubí středotlaku plynu a to bez výkopu v ochranném 

pásmu těchto 3 dřevin. Ale až vlastní rekonstrukce ukáže, jestli to bude možné. 

Tento pracovní postup jsme uplatnili u stávajícího jasanu nedaleko křižovatky I.P.Pavlova x 

Hraniční (před vodojemem) a také podél aleje z hlohů v I.P.Pavlově ul. které jsou v ochran. 

pásmu plynovodu (ne přímo nad ním). Ale je víc než jasné, že původní jasany i ty, místo 

nichž do stejné osy aleje byly vysazeny hlohy v ul. I.P.Pavlova, se zde nacházely dříve, než 

plynovod. Tyto stromy v průběhu stavby rekonstrukce plynovodu mají zůstat zachovány bez 

výkopu. 

 Keře šeříků i mladé stromy (modřín, javor i bříza a keře jalovce či pustorylu) byly 

vysazeny obyvateli Nové Ulice mnohem později, a to bez vypískání pod zemí vedené 

infrastruktury. Proto se nyní objevily tyto problémy, kdy vlastník infrastruktury potřebuje 

provést rekonstrukci, v jejíž trase roste nepůvodní zeleň. Na to samé místo není uložena 

žádná náhradní výsadba – protože by se jednalo opět o porušení ochranných pásem 

infrastruktury. 

Proto byla se společností GasNet, s.r.o. (žadatelem o kácení a zástupcem vlastníka v zemi 

uloženého plynovodu) uzavřena smlouva o náhradní výsadbě v jiné lokalitě města – 

konkrétně u pomníku v Lošově, podle schválené projektové dokumentace.  (o tuto výsadbu 

dlouhodobě místní KMČ žádala) 

 OMZOH také doporučuje vytvořit si řízky z kácených kvetoucích keřů (šeříků) a po 

dokončení rekonstrukce plynovodu – samozřejmě jedině se souhlasem zástupce 

infrastruktury a také OMZOH, jako zástupcem vlastníka pozemků, jimi vypěstované mladé 

„keře – řízkovance“ si opět vysadit, ale mimo plochy s uloženou infrastrukturou v zemi 

nebo jejími ochrannými pásmy. 



Kde se tyto plochy nacházejí, by mohli obyvatelům sdělit zástupci společnosti provádějící 

rekonstrukci plynovodu, protože budou mít vypískané veškeré sítě v okolí jejich stavby 

(rekonstrukce plynu). 

 

Podněty: 

Podněty k Policii: Hraniční/Čajkovského – parkování auta (Alenka Götzová) 

 

V areálu FN Olomouc má vzniknout nová ulice pod názvem „Zdraví“ – jde o prodloužení 

ulice Za nemocnicí a Puškinova. KMČ navrhuje jiný název (například ul. K urgentu“ nebo 

ul. U modrého pavilonu nebo například podle významného lékaře, který pracoval ve FN) 

 

Akce „Ukliďme Česko“ – 4.4.2020 – KMČ 13 se chce zapojit do úklidové akce 

 

Prodej pozemku parc. Č. 6/4 ul. Čajkovského (v roce 2015 bylo již v komisi odhlasováno se 

souhlasem, ale akce nebyla realizována) 

Hlasování: pro 9       zdržel se: 1 

 

Estetizace - byla naceněna výsadba zeleně do travnaté plochy u tramvajové točny – je to 

velmi drahé, komise upustila od záměru. 

 

Estetizace 2019 - lajnování hřišť z minulého roku bylo provedeno špatně, barva již mizí. Za 

komisi žádáme prověřit, jakou má provedení prací záruku a případně dát k reklamaci. 

 

Slavnosti Černého orla – probíhají přípravy a rozdělení úkolů. Akce je plánovaná na 29. 8. 

2020 

 

Příští schůze proběhne dle vývoje aktuální situace COVID-19. 


