
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

Zápis č. 7/2021 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice  
ze dne 13. 7. 2021 

 

 
ZAHÁJENÍ  
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 13. 7. 2021 do Klubu pro 
seniory v areálu JALTA  (v přízemí, vlevo od ulice I. P. Pavlova).  
 
PREZENTACE  
 
Přítomni: Radka Piskačová, Jaroslav Kuchař, Vojtěch Sýkora, Zdena 
Tomková, Jana Lipovská, Alena Götzová, Pavel Sirotňák, Luděk Krystýn 

Hosté: MPO – Stanislav, Spáčil 
 

 

Podněty občanů 

 
1) Okružní – Komise vznesla dotaz k uzavírce na ulici Hněvotínská x Okružní, 
protože chodí dotazy, zda situaci nelze řešit lépe, než úplnou uzavírkou, která 
komplikuje dopravu obyvatelům této části. 
Odpověď MMOL: 
Vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje k uzavírce a objížďce dle § 24 
odst.(2) zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů Odbor dopravy 
a územního rozvoje, zastupující vlastníka místních a účelových komunikací 
ve vlastnictví Statutárního města Olomouc a obec, na jejímž území se 
uzavírka nachází, obdržel Vaši žádost o vyjádření k úplné uzavírce ul. 
Okružní a Neředínská Silnice není v majetku SMOl, uzavírka se nachází na 
katastrálním území města Olomouce. Termín uzavírky: 1. 7. – 15. 8. 2021 
Důvod uzavírky: okružní křižovatka a MK Hněvotínská Odbor dopravy a 
územního rozvoje souhlasí s navrženou úplnou uzavírkou a s ní související 
přechodnou úpravou provozu na dotčené pozemní komunikaci. Ve smyslu 
ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se vzdáváme práva 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a souhlasíme s vydáním tohoto 
rozhodnutí.  
 

2) 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. 
Odpověď MMOL: 



OSTR vydá negativní stanovisko k prodeji, čili žádost bude zamítnuta. Není 
proto nutné psát petici. 
 
3)KMČ  13 Nová Ulice by chtěla požádat o změnu využití části plochy 
pozemku p.č. 1075 ze současného stavu na plochu veřejné rekreace.  
 
4) Prosíme o ořez keřů na konečné zastávce tramvaje Nová Ulice. Keře brání 
výhledu při výstupu po zdemolovaných schodech na přijíždějící tramvaje 
(směr tramvaje přijíždějící z města). 
 
5)Prosíme o kontrolu stromu, který je cca 1 m od silnice a je naprosto suchý. 
Je možné, že bude nutné ho pokácet – I.P.Pavlova, viz foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále prosíme o ořez větví stromů, které zasahují do chodníku. Jsou 
nebezpečně nízko, jedná se o stromy podél chodníku na ulici I. P. Pavlova 
(strana vchodu č. 60, 58, 56, 54 atd.).  
 
6) KMČ 13 dodala MMOL na základě požadavku návrhy na zlepšení 
bezpečnosti v dopravě (přechody, značení, zklidnění dopravy apod.) v 
naší městské části – KMČ 13 Nová Ulice:  
a) Již dříve jsme navrhovali umístit značený přechod na Pionýrské ulici v 
prostoru mezi chodníky pro bezpečný přechod studentů Gymnázia 
Čajkovskeho směr k tramvajové zastávce Pionýrská.  
b) křižovatka u vodojemu – známý prostor, který čeká na rekonstrukci, 
protože jde o nebezpečné místo 

c) semafory - přechod k Ternu ul. Čajkovského – zelená se nedá stihnout 
d) rozšíření vjezdu do ulice Hraniční č.13 - 23 (pro hasiče, popeláře, 
stěhování, apod. + další parkovací místa) 

e) vznik parkovacích  míst u výměničky na ul. Čajkovského (rozšíření 
prostoru - návrh p. Mareček) 
f) křižovatka ul. Hraniční a ul. Brněnská - opakovaně průjezdy na červenou a 
to ve směru na Prostějov. Řešení, častější dohled PČR 



g) křižovatka ul. Hraniční a ul. Čajkovského -  při odbočení doprava na ul. 
Čajkovského na semaforech, brání stojící vozidla k bezpečnému průjezdu 
křižovatkou. Řešení umístit zákazovou značku B 28 (zákaz stání a zastavení) 
a to v délce minimálně 20-25 m 

h) ulice Brněnská, snížení povolené rychlosti na 50 km/hod, velký nárůst 
parkování vozidel, zastávky autobusu.  
 
 
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) U vchodu Vojanova 12 vzniká skládka vedle zdi přístřešku na popelnice – 
prosíme o řešení. 
 
10) Stejně jako minulý rok není posekaná tráva odklizená – Profesora Fuky 
185/1 – tráva zapáchá, protože v tuto chvíli hnije, smrdí,...Prosíme o vyřešení 
a zároveň máme prosbu, aby se to neopakovalo každý rok. Skutečně se 
jedná o každoroční nešvar. 
 
11) Okružní x Mošnerova – u přechodu s ostrůvkem není zabezpečený výkop 
– velmi nebezpečné. 
 
12) Profesora Fuky 185/1 – nové veřejné osvětlení – v novém prostranství 
dříve patřící FNOL je nové osvětlení – členové KMČ žádají o informaci, zda 
jde o akci MMOL a jaké to má opodstatnění. Také prosíme o informaci kolik 
tato akce stála a kdo to hradil? Bude tato akce pokračovat nějakým dalším 
záměrem? Množí se dotazy obyvatel, kterým lampy svítí do oken, přičemž 
vidí, že prostor je v noci nevyužívaný a prázdný… 

 
13) Opakuje se podnět ohledně způsobu, jakým byly prováděny výkopy od 
loňského roku až doposud. Na Nové Ulici se prostřídaly různé firmy, nechaly 
tu po sobě spoušť. Před vchodem I. P. Pavlova 1015/58, byl vždy krásně 
upravený záhon na jedné i na druhé straně. Jsou zničeny naprosto 
bezdůvodně. Navíc místo pěkně zatravněné plochy, jsou tu napůl hliněná 
rozbombardovaná místa, hromady hlíny (při deštích to stéká ke vchodům), 
jsou tu kusy umělých trubek, různé kusy bezpečnostních pásek, PET lahve 
od dělníků apod. Zůstaly tu po nich i pěkně zničené (opět nerovné) chodníky. 
Obyvatelé se podivují nad lhostejností investice do nových chodníků. Je 
potřeba urgovat dodavatele a žádat o nápravu. 
 

 



Přístřešky na popelnice 

Dlouhodobě avizovaný problém projednala na 85. RMO konané dne 
14.6.2021 a přinesla tyto závěry:  
 
1. schvaluje 

zařazení přístřešků mezi domy I.P. Pavlova 93, 95, a 85, 87, 89; 
Hraniční 1, 3 a 5, 7, 9, 11; Hraniční 13, 15 a 17, 19, 21, 23 a Hraniční 33, 
35 a 25, 27, 29, 31 do majetku SMOl, do správy odboru dopravy a 
územního rozvoje. 

 
 ukládá 

odboru dopravy a územního rozvoje přístřešky mezi domy  I.P. Pavlova 
93, 95 a 85, 87, 89, 91; Hraniční 1, 3 a 5, 7, 9, 11; Hraniční 13, 15 a 17, 
19, 21, 23 a Hraniční 33, 35 a 25, 27, 29, 31 opravit a následně provádět 
jejich údržbu. 

 25. 10. 2021 

 vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 

 
3. ukládá 

odboru dopravy a územního rozvoje zařadit do plánu oprav (investičních 
akcí) v roce 2022 včetně finančního krytí opravu a následnou údržbu 
přístřešků mezi domy I.P. Pavlova 93, 95 a 85, 87, 89, 91; Hraniční 1, 3 
a 5, 7, 9, 11; Hraniční 13, 15 a 17, 19, 21, 23 a Hraniční 33, 35 a 25, 27, 
29, 31. 

T: 25. 10. 2021 

O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 

 
4. schvaluje 

odstranění nepotřebného majetku na základě návrhů KMČ se souhlasy 
dotčených SVJ dle důvodové zprávy a její přílohy. 

 
5. ukládá 

oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť zajistit 
postupné odstranění nepotřebného majetku dle důvodové zprávy a její 
přílohy a na zajištění odstranění tohoto majetku použít finanční 
prostředky z estetizace. 

T: 25. 10. 2021 

O: vedoucí oddělení KMČ a DP 

 
 
Děkujeme za vaše podněty. Další veřejné jednání KMČ 13 - Nová Ulice 
proběhne 10. 8. 2021 v 17.30 hodin v Klubu pro seniory, I. P. Pavlova 69, 
Jalta - levá část v přízemí.  


