
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

Zápis č. 8/2021 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice  
ze dne 10. 8. 2021 

 
ZAHÁJENÍ  
KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 10. 8. 2021 do Klubu pro 
seniory v areálu JALTA  (v přízemí, vlevo od ulice I. P. Pavlova).  
 
PREZENTACE  
 
Přítomni: Radka Piskačová, Zdena Tomková, Jana Lipovská, Alena Götzová, 
Pavel Sirotňák, Luděk Krystýn, Bedřich Mareček 

Hosté: MPO – Stanislav, Ladislav Kunc 

 
 
Podněty občanů 

1) Za domy Bacherova 4, 4a, 2. na pozemcích MMOL nedochází k údržbě 
prostoru viz.foto. TSMO byly několikrát požádány o údržbu a pravidelné 
sekání této plochy předsedkyní domovní komise a stále se nic neděje. 
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2) Nenávaznost tramvají – Množí se podněty, které upozorňují na 
nenávaznost tramvají U na tramvaje 3. KMČ vznáší prosbu o úpravu jízdních 
řádů a trvá na změně, která je pro občany KMČ 13 nutná. 
 
3) Neodklizená hnijící zeleň - Hraniční 5 – stále neodklizená hnijící zeleň – za 
zdí přístřešků na popelnice, urgujeme požadavek na odklizení. 
 
4) Schody na konečné tramvaje na Nové Ulici – KMČ už neví, jak 
odpovídat občanům. KMČ 13 odhlasovala a určila na opravu schodů 
veškeré volné finance určené na estetizaci. Schody jsou v dezolátním 
stavu a byly MMOL označeny cedulemi, které mnoho občanů vnímá 
oprávněně jako výsměch. Je srpen a na schodech se stále nepracuje, 
tudíž se členové KMČ obávají podzimu a zimy, kdy se jistě rekonstrukce 
konat nebude. Urgentně a opakovaně prosíme o vyjádření, jak celá věc 
postupuje a kdy bude realizována, respektive, proč ještě realizována není? 

 
5) Opakujeme požadavek na odbor zeleně – ořez keřů – ulice Hraniční – 
vnitrobloky – jako každý rok se i letos ocitáme a polovině prostoru 
průchodnosti chodníků kvůli zanedbané zeleni. 
 
6) Prosím o prověření a úpravu stromů v parčíku areálu Jalta.  Jsou tam 
ulámané silné větve přestárlých stromů. Dále u domu Vojanova 12 z boční 
strany je polosuchý strom ze kterého při větru padají suché větve na chodník 
a naproti vchodu Vojanova 12 je celý uschlý strom. 
 
7) Objevil se požadavek na rozšíření příjezdové cesty k domům Vojanova 12-
20. V zatáčce parkují vozidla  a větší auta mají problém projet zatáčku, aniž 
by museli jet mimo silnici. Je tam sice nasypaný štěrk, ale přesto auta musí 
jet přes obrubník. Vzhledem k tomu že na konci ulice je zdravotní zařízení 
byla by úprava vozovky potřeba. 
  
Odpovědi MMOL: 
1)podnět: 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  
Odpověď MMOL:  požadavek byl postoupen k prověření na TSMO, a.s., 
oddělení pasportu a rozkopávek 

  
 
2) KMČ  13 Nová Ulice požádala o změnu využití části plochy pozemku 
p.č. 1075 ze současného stavu na plochu veřejné rekreace. 
Odpověď MMOL: Požadavek KMČ byl předán dne 30.7.2021 útvarem 
hlavního architekta zpracovateli aktualizace Územního plánu Olomouc, 
na vědomí byl dán úřadu územního plánování. 
 
3) 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). 
Odpověď MMOL: Již zařazeno pracovníkům střediska zeleně TSMO a.s. 
do realizace jako komunikační závada s prioritou provedení – na zákl. 
požadavku DPMO a.s. 
 
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. 
Odpověď MMOL: Prověříme, zda již je u TSMO a.s. v seznamu stromů 
na kácení v zimním období  
 
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.).  
Odpověď MMOL: Zařadíme do seznamu šetření s TSMO a.s. 
 
8) Realizace parkového  pásu Okružní - množí se dotazy, jak budou úpravy 
pokračovat. V tuto chvíli vypadá místo hůře než kdykoliv před tím. 
Odpověď MMOL: Jsou zde zařazeny 2 seče za vegetaci, je uzavřena 
smlouva s Univerzitou Palackého v Olomouci o náhradní výsadbě 35 ks 
lip podle projektu obnovy zeleně Okružní ul., za kácení stromů při ulici 
Hněvotínská v areálu pozemků univerzity, které se chystá v rámci jejich 
investiční stavby.  
 
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. 
Odpověď MMOL: Vegetační plochy uvnitř sídliště Profesora Fuky nejsou 
v majetku ani v péči statutárního města Olomouce, zastoupeného 
odborem městské zeleně a odpadového hospodářství. Pozemky i 
s vegetačními plochami vlastní společenství vlastníků jednotlivých 



bytových domů, kteří si objednávají sami péči o tyto vegetační plochy. 
Není nám známa ani jimi vybraná zahradnická firma. 
 

11) 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… 

 

Odpověď MMOL: Z prostoru bývalých kasáren, který i nyní patří FN 
Olomouc, a SMOL ho má na základě smluvního vztahu ve výpůjčce na 
dobu určitou, vznikl „PARK HNĚVOTÍNSKÁ“. 
Vedení radnice rozhodlo, že tento prostor bude revitalizován tak, aby byl 
přístupný obyvatelům jako odpočinková zóna. Bylo rozhodnuto o 
vybudování veřejného osvětlení, o sadových úpravách prostoru a o 
osazení laviček podél cest. Výstavba veřejného osvětlení stála 449.852,- 
Kč bez DPH, byla hrazena z prostředků odboru dopravy a územního 
rozvoje. Akce je ukončena, s dalším rozšířením se nepočítá. Lampy jsou 
osazeny úspornými LED svítidly, a jsou v takové vzdálenosti od 
bytových domů, že nemohou nikoho rušit tím, že v noci svítí. Osvětlují 
cesty v parku, což bylo záměrem jejich pořízení. Důvodem bylo 
bezpečné nasvětlení veřejného prostoru – a toto osvětlení má své 
parametry – tedy SVÍTÍ a osvětluje komunikace v parku! V ulici 
Profesora Fuky je stávající veřejné osvětlení umístěno podél bytových 
domů, které osvětluje chodník, parkoviště a komunikaci. Osvětlení 
parku je od bytových domů vzdáleno desítky metrů, kryté vzrostlou 
zelení, a je těžké porozumět argumentu, že VO u domu nikomu nevadí, 
ale osvětlení v parku za korunami stromů někoho obtěžuje …. 
 
 
Děkujeme za vaše podněty. Další veřejné jednání KMČ 13 - Nová Ulice 
proběhne 14. 9. 2021 v 17.30 hodin v Klubu pro seniory, I. P. Pavlova 69, 
Jalta - levá část v přízemí.  


