
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

Zápis č. 7/2020 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice  
ze dne 11. 8. 2020 

 
ZAHÁJENÍ  
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 11. 8. 2020 do Klubu pro 
seniory v areálu JALTA  (v přízemí, vlevo od ulice I. P. Pavlova).  
 
PREZENTACE  
Přítomni: Mgr. Radka Piskačová, Alena Götzová, Jana Lipovská, Zdeněk 
Žák, Vojtěch Sýkora, Pavel Sirotňák, Zdena Tomková, Jaroslav Kuchař, 
Bedřich Mareček 

Hosté:  PČR – pprap.Jurtík, MPO – str. Vronka  
 
PODNĚTY PRO MPO 

- opakovaný podnět – vraky a jejich odtažení, proč trvá řešení tak dlouho a 

jak správně postupovat, když máme před domem vrak? 

 

PODNĚTY KMČ 

- v současné chvíli komise pracuje na podnětech pro estetizaci – čekáme na 

nacenění nového osvětlení na Hraniční ulici a zbylé finance komise určí na 

likvidaci nepoužívaných sušáků na prádlo 

 

- sběrové soboty - podzimní sběrové soboty budou realizovány v termínech: 

3.10.2020, 10.10.2020, 17.10.2020, 24.10.2020 a 31.10.2020. Jedná se o pět 

sběrových sobot po čtyřech stanovištích, přičemž oproti předchozím rokům 

dochází ke zkrácení doby konání z původních pěti hodin na tři hodiny 8:00 – 

11:00 hod. Stanoviště jsou rovnoměrně rozmístěna a neodpovídají členění na 

jednotlivé městské části. Občané z jakékoli městské části tak mohou využít 

kterékoliv pro ně nejdostupnější stanoviště (jak místně tak termínově). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PODNĚTY OBČANŮ 

- přístřešky na popelnice – jsou ve stavu, který je žalostný. Občané prosí o 

řešení. 

- prosíme o opravu díry v silnici na ulici Hraniční viz foto a mapa. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- požadavek na rekultivaci zeleně bytovým domem I.P.Pavlova 14., 16. a 18 - 
uvedený úsek před domem je porostlý částečně trávou-netrávou a keři 
pamelníku, které jsou neustále prorůstány náletovými dřevinami a stále se 
rozrůstajícím ostružníkem. Ten postupně keře zahlušuje a průběžně šlahouny 
zasahuje do chodníku. Celé osazení je pak průběžně plné odpadků. Keře 
jsou na vyžádání sice částečně zastřihávány, ale to nic neřeší a situace se 
každý rok opakuje. Přiloženě současná situace. Upozorňuji, že v měsíci 
červnu byl záhon zastřižen!! 
O to více se keře a obzvláště ostružiník, který už téměř vše zahlušil a hodně 
zasahuje do chodníku, po kterém chodí lidé do a z fakultní nemocnice, 
rozrostli. Žádáme o zásadní a důkladné řešení. 

Další veřejné jednání KMČ 13 - Nová Ulice proběhne 8. 9. v 17.30 hodin v 
Klubu pro seniory, I. P. Pavlova 69, Jalta - levá část v přízemí.  

 


