Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice
Zápis č. 4/2020 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 19. 5. 2020
ZAHÁJENÍ
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 19.5.2020 do Klubu pro seniory v areálu
JALTA (v přízemí, vlevo od ulice I. P. Pavlova).
PREZENTACE
Přítomni: Mgr. Radka Piskačová, Bedřich Mareček, Zdena Tomková, Alena Götzová,
Ing. Martin Jirotka, Jana Lipovská, Mgr. Luděk Krystýn, Ing. Jaroslav Kuchař, Zdeněk Žák,
Vojtěch Sýkora, Pavel Sirotňák
Hosté: p. Mencl, MPO- str. Vronka
PODNĚTY PRO PČR
- Občasná hlídka městské policie za zastávkou (boudou) na zastávce Nová Ulice. Bezdomovci
zde dělají nepořádek a občas přespávají.
- Odstranění vraku na parkovišti Hraniční/Čajkovského
OPRAVA CHODNÍKŮ
- chodník v lokalitě ul. Pionýrská 22 ……….
- chodník v lokalitě ul. Brněnská ……………

220.185,- Kč
163.826,- Kč

ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ KMČ
- VODIS Olomouc s.r.o. – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci Cihelna Olomouc –
napojení rozvojových ploch na vodovod a kanalizaci (areál „Cihelna“ na ul. Balcárkova).
Komise nemá námitek k vybudování vodovodu a kanalizace. K samotné PD nemá kompetence
se komise vyjadřovat.
-

OMAJ – žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města
Olomouce. Společnost Elektropráce Spáčil s.r.o. žádá o nájem části pozemku na ul. I.P. Pavlova,
parc. č. 613/3 o výměře 40 m2 za účelem parkování vozidel. Na předmětné části je již
vybudována zpevněná plocha, která je využívána k parkování.
Hlasování: Pro: 11 Proti:0 Zdržel se: 0
Komise souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 613/3 o výměře 40 m2 za účelem
parkování vozidel.

ESTETIZACE
- Reklamace lajnování hřišť. Odpověď že barva podléhá povětrnostním vlivům, UV záření a
otěru. Nový nátěr na jedno hřiště je cca 12.000,- Kč.
Komise se dohodla, že osloví firmu Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o. Bystrovany. (tel.
585 315 041, svoboda@svobodaznacky.cz, www.svobodaznacky.cz) a zjistí jejich podmínky a
nabídku.
-

Zrušena výsadba keřů v travnatém pásu u tramvajové zastávky Nová Ulice, původně plánovaná
v rámci estetizace, ale z ekonomických důvodů komise od tohoto kroku upouští. Návrh z OŽP:
šlo by řešit v rámci náhradní výsadby za kácení i v rámci jiných akcí města nebo společností,
které budou v dané lokalitě v rámci svých investic kácet dřeviny. Nelze však ovlivnit termín
provedení, aby výsadba byla provedena ještě letos.

SLAVNOSTI ČERNÉHO ORLA
Členové komise se dohodli, že v letošním roce se akce „Slavnosti černého orla“ z důvodu
nepředvídatelné situace kolem Covid - 19 konat nebude. Finanční prostředky budou využity na jiné
akce. Návrh na „volejbalový turnaj“ – program a bližší informace do příští schůze připraví B.
Mareček. Akci by šlo spojit i s programem pro děti.
Spolupracovat lze i na vánoční akci v kostele Panny Marie Pomocné (spojit se s organizátory).
PODNĚTY OBČANŮ
- Pí Poštulková: opatření zpomalovacího pruhu před vjezdem na křižovatku, případně na přechod
pro chodce na ul. Pionýrská pod kostelem. Vysypání vyšlapané cesty dole ulicí Pionýrská
k tramvaji, která je vymletá vodou a při dešti se valí na silnici bláto.
-

Prořezání keřů a posečení trávy v celém prostoru za tramvajovou zastávkou Nová Ulice (jeden
obyvatel zde provádí dobrovolný úklid). Bezdomovci zde dělají nepořádek a občas i v prostoru
za boudou přespávají.

B. Mareček:
-

prosíme o prořezání křovin ul. Hraniční
opačný problém je na Hraniční ul. v blízkosti dětského hřiště, zde jsou keře vysekané nově až
moc a dochází zde k tomu, že děti vybíhají na křižovatku pro balon.
parkoviště Hraniční/Čajkovského – odstranění vraku

Sečení trávy – harmonogram bude upřesněn dle počasí.
ZELEŇ
Sdělení odd. městské zeleně OMZOH o kácení dřevin:
- ul. Za vodojemem 4 (u parkoviště) 2 ks smrků
- ul. I. P. Pavlova 58 (za domem) 1 ks smrku
- dřeviny kácené v režimu oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les, státní správa OŽP
MMOl neuděluje náhradní výsadbu. Zda bude náhradní výsadba provedena závisí na finančních
prostředcích a na výskytu inženýrských sítí na dotčeném pozemku.
Další veřejné jednání KMČ 13 - Nová Ulice proběhne 16. 6. v 17.30 hodin v Klubu pro
seniory, I. P. Pavlova 69, Jalta - levá část v přízemí.

