
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

Zápis č. 4/2021 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice  
ze dne 13. 4. 2021 

 
KMČ 13 nemůže vzhledem k současným podmínkám pořádat veřejné zasedání, ale k  
13.4.2021 řeší veškeré úkoly online. Do probíhajících online debat a komunikace se do 
13.4.2021 zapojili všichni členové komise: 
 
RADKA PISKAČOVÁ, JAROSLAV KUCHAŘ, VOJTĚCH SÝKORA, BEDŘICH MAREČEK, 
ZDENA TOMKOVÁ, PAVEL SIROTŇÁK, JANA LIPOVSKÁ, ALENA GÖTZOVÁ, ZDENĚK 
ŽÁK, MARTIN JIROTKA, LUDĚK KRYSTÝN 

 
1)Žádost o sdělení stanoviska k výpůjčce nemovité věci ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce  
Nemovitá věc:  
část parc. č. 913/42 orná půda o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.  
Záměr žadatele:  
Pozemek parc. č. 913/42 orná půda v k. ú. Nová Ulice se nachází při ulici Horní lán. Státní 
podnik Česká pošta, s.p. žádá o bezplatné umístění 2 kusů poštovní odkládací schránky 
(o rozměrech 0,49 m x 0,425 m x 1,645 m) k uložení zásilek pro poštovní doručovatele. 
Schránky se stojanem budou ukotveny k zabetonovanému roštu.  
Hlasování Pro:  8  

Proti:  0  

Zdržel se:  3 

 
2) Sběrové soboty v roce 2021: OMZOH nebude v  roce 2021 sběrové soboty pořádat z 
důvodu krácení finančního rozpočtu. Pokud by některá komise měla zájem sběrovou 
sobotu pořádat, může se na nás obrátit se žádostí o zajištění organizační stránky. Náklady 
by si ovšem KMČ musela uhradit sama ze svého rozpočtu. 
 
3) Komise obdržela dotaz a prosbu z řad občanů, ke které se komise přiklání 
 

a) na problémových místech (např. křižovatka  u vodojemu) vyznačit zákaz stání. Bývá 
zde problém odbočit z ulice Okružní. Z nějakého důvodu tato dopravní úprava prošla na 
opačné straně ulice Za Vodojemem a auta zde nestojí v žádném směru a není tak problém 
vyjet z ulice Mošnerova do ulice Za Vodojemem. Je zde tedy problém se ztíženým 
výhledem do křižovatky, za který mohou nezodpovědní řidiči. 
 
b) požádat o zřízení dopravního značení zákaz stání před domem Za Vodojemem  
 

 c) u konečné tramvaje (třeba na místě bývalého stánku) umístit stojan pro kola. Kola zde 
jdou umístit pouze k zábradlí na zastávce, což není ideální. Navíc by pak po domluvě 
se bikesharingovými firmami zde mohlo být umístěno stanoviště, jako alternativa k MHD 
(např. večer, kdy jezdí jen noční linky). 
 
4)Kácení 
odd. městské zeleně OMZOH MMOl vám sděluje, že ve vaši městské části nejpozději 
do 31.03.2021 proběhne vykácení tohoto stromu a keřů na pozemcích  ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce: 
 - ul. Brněnská 80 (před knihovnou) - bříza - suchá - kácení dle oznámení o kácení dřevin 
rostoucích mimo les. 



- ul. Pionýrská 24 ( u kontejnerového stání) - jalovce - přestárlé keře 
se zhoršeným zdravotním stavem tvořícím místo pro shromažďování odpadků a tím i 
místo zvýšeného výskytu potkanů. 
  
 
4) Estetizace – nacenění MMOL 
Komise došla ke dvěma hlavním bodům určeným k estetizaci. 
 

a)nové schody na konečné tramvaje –  v současnosti havarijní stav 

b)parkoviště u hřbitova – nedostatečná kapacita, ale především prostor, který se mění v 
jedno velké baheniště by zasloužil kultivaci a zázemí  potřebné pro pohodlné parkování 
aut 
11/ Lokalita parkoviště u hřbitova N. Ulice. - ESTETIZACE  
Zásyp děr recyklátem se zhutněním viz příloha  
Cena celkem……………………………………………………………………. 7 465,70 Kč  
 
12/ Lokalita Schodiště na konečné TRAM Nová Ulice. – ESTETIZACE  
Kompletní rekonstrukce dle PD. viz příloha  
Cena celkem……………………………………………………………………. 292 402,67 Kč  
 
 
5) Chodníky  
V letošním roce by komise byla ráda za opravu následujících chodníků: 
 
- chodníku u parkoviště a vchodům do domu na ulici Hraniční (20-24) 
- u lékárny ESO, při jeho přechodu přes průjezd do zdravotního střediska , je drobná 
bariéra pro nájezd kočárků, i vozíčkářů na pokračující chodník směrem k Jaltě. Prosíme, 
aby došlo k nápravě formou úpravy na bezbariérovosti tohoto nájezdu – v tomto 
požadavku je nutné vyřešit nejdříve jako projekt, komise bude řešit dále na MMOL 
 

- Chodník, zadní vchod Hraniční č. 27, u výměničky; - nutno nejdříve zadat zpracování 
projektu 
 

Tyto návrhy také musí projít vyhodnocením patřičných odborů MMOL a naceněním. 
Budeme tedy dále informovat, které budou opraveny a kdy. 
 
 
 
 


