
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

Zápis č. 6/2021 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice  
ze dne 8. 6. 2021 

 

 
ZAHÁJENÍ  
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 8. 6. 2021 do Klubu pro seniory 
v areálu JALTA  (v přízemí, vlevo od ulice I. P. Pavlova).  
 
PREZENTACE  
 
Přítomni: Radka Piskačová, Jaroslav Kuchař, Vojtěch Sýkora, Bedřich 
Mareček, Zdena Tomková, Jana Lipovská, Alena Götzová, Pavel Sirotňák, 
Luděk Krystýn 

Hosté: MPO p. Kovalčík, Zdenka Sasáková 

 

 

Podněty pro MPO  
1) Problematické parkování v ulici Za Vodojemem, I.P.Pavlova, Hraniční – 
nedostatek parkovacích míst, lidé v důsledku toho parkují, jak nemají. Situace 
je pro obyvatele frustrující a opravdu začíná být neúnosná. 
 

2) Křižovatka Hraniční x Čajkovského– špatně seřízená zelená pro chodce, 
přechod nelze přejít na zelenou... 
 
 
Podněty občanů 

 
1) Parkování - parkovací místa v ulicích I.P.Pavlova, Hraniční, Za 
Vdojemem,.. často obsazují návštěvníci nemocnice, kteří nechtějí platit za 
parkovné v nemocnici (v areálu nemocnice je ale cena parkovného skutečně 
symbolická 5Kč za hodinu) – možná by stálo za to lépe o tomto faktu 
informovat, speciálně v těchto ulicích… 

 

2) Výjezd z ulice Za Vodojemem – i v tomto měsíci přichází podněty a 
připomínky k výjezdu z ulice Za Vodojemem na Okružní, jedná se o místo, 
kde výjezd na silnici není bezpečný, stejně jako přechod přes ulici Okružní v 
tomto místě výjezdu. 
 
3) Stav hřbitova – stížnost na zanedbaný stav hřbitova na Nové Ulici - 
uschlé větve, neposekaná tráva, na okraji hřbitova jsou dokonce umyvadla, 
toalety...místo působí jako skládka. 
 
4) Obyvatelé chystají petici proti případné stavbě parc. č. 1075 v ulici Za 
vodojemem. Společnost ABA Projekt s.r.o. žádá o jeho prodej za účelem 
bytové výstavby. KMČ 13 hlasovala proti prodeji pozemku. Tato část 



Olomouce je již stavebně zahuštěná, dle KMČ 13 je likvidace dětského hřiště 
nepřípustná. Lokalita vykazuje neúměrné zatížení parkování vozidel,  v 
případě dalších 16-20 bytů není komisi jasné, kde budou obyvatelé parkovat. 
Množí se dotazy a připomínky k tomuto tématu, přičemž v případě prodeje 
pozemku obyvatelé chystají petici proti stavbě.  
 

5) Podněty od SVJ I.P.Pavlova 5/93 a 6/95 

Stejně jako KMČ 13 toto SVJ vznáší požadavek, který se týká přístřešků na 
popelnice a pergol mezi panelovými domy, jež jsou v dezolátním stavu. SVJ 
žádá o opravu přístřešků na popelnice a také pergol mezi domy. Tomuto 
tématu se KMČ 13 usilovně věnuje třetí rok a stále věří, že dojde k posunu a 
brzy se situace zlepší. Situace je složitá především z důvodu nedořešených 
majetkoprávních sporů a samozřejmě hrají svou roli finance. Nicméně se 
dostáváme do bodu, kdy není na co čekat. MMOL o tomto tématu ví a v tuto 
chvíli hledá řešení. I tak připomínáme tento bod jako jeden z hlavních 
problémů městské části 13. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Chodníky 
jsou odevzdávány ve špatném stavu – podnět pana Macka, který 
připomíná, že chodníky, jež přebírá MMOL po rekonstrukcích plynovodů, 
nebo podobných zásazích a jsou přebírány v horším stavu než byly původně. 
Pan Macek prosí MMOL o lepší kontrolu stavu chodníků před a po 
rekonstrukcích a podobných zásazích. 
 
7) Schody na konečné tramvaje Nová Ulice  - KMČ13 odhlasovala, že 
rekonstrukci schodů provede z rozpočtu na estetizaci. Množí se dotazy, kdy 
dojde k opravě. Prosíme o urychlení realizace obnovy schodů. 
 
8) Realizace parkového  pásu Okružní - množí se dotazy, jak budou úpravy 
pokračovat. V tuto chvíli vypadá místo hůře než kdykoliv před tím. 
 
 



9) KMČ 13 dostala podnět od SONS Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých České republiky, dlouholetých sousedů, s prosbou o zasílání 
informací o výkopových pracích předem. KMČ 13 samozřejmě tento rok 
udělá velice ráda, zároveň prosí MMOL o včasné zasílání informací 
především o ulicích Hraniční a I.P.Pavlova z důvodu rychlého předání SONS.  
 
10) Zeleň - naproti vchodu Vojanova 12 je mezi javory u cesty jeden uschlý 
strom. Prosíme o vyhodnocení a pokud bude nutné, prosíme zařadit tento 
strom k vykácení.  
 
11) Nedokončený stavební výkop - Paní Spurná poslala podnět k rohu ulice 
Balcárkova x Valašská  - v místě je nedokončený stavební výkop, v 
zanedbaném stavu, není dobře zabezpečen a jedná se tak o velice rizikové 
místo. Kromě toho jde o neestetické místo. Prosíme o vyřešení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi MMOL: 
 

1) Stojany na kola - požadavek KMČ: 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). 

Odpověď MMOL: 

Podnět KMČ bude zařazen do našeho interního registru požadavků. V 
závislosti na přidělených finančních prostředcích, na pořízení nového 
městského mobiliáře, bude realizace zahrnuta do plánu prací na rok 2021 
příp. 2022, a bude plně hrazena z finančních prostředků odboru dopravy a 
územního rozvoje. 



 

2) Restaurování sochy P. Marie Immaculaty  - na části pozemku parc. č. 
1081 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, (při ul. Brněnská). V rámci 
restaurování bude socha rozebrána a odvezena k provedení prací do 
restaurátorské dílny MgA. Václava Poliána. Termín dokončení prací je dle 
smlouvy o dílo je do 31. 10. 2021. 
 
 

Děkujeme za vaše podněty. Další veřejné jednání KMČ 13 - Nová Ulice 
proběhne 13. 7. 2021 v 17.30 hodin v Klubu pro seniory, I. P. Pavlova 69, 
Jalta - levá část v přízemí.  
 


