
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 13 OLOMOUC – NOVÁ ULICE 
Zápis č. 10/2021 z jednání KMČ 13 Nová Ulice ze dne 12. 10. 2021

ZAHÁJENÍ 
Předsedkyně KMČ č. 13 svolala schůzi na 17:30 hodin dne 12. 10. 2021 do Klubu pro seniory 
v areálu JALTA  (v přízemí, vlevo od ulice I. P. Pavlova). 

PREZENTACE 
Přítomni: Alena Götzová, Luděk Krystýn, Jana Lipovská, Bedřich Mareček, Pavel Sirotňák, 
Vojtěch Sýkora, Radka Piskačová, Zdena Tomková 
Omluveni:  Martin Jirotka, Jaroslav Kuchař, Zdeněk Žák
Hosté: MPO – p. Velinský 205

ŽÁDOSTI
1) Žádost o sdělení stanoviska k nabídce převodu nemovitých věcí z vlastnictví ČR – Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce 
– č.j. SMOL/245247/2021/OMAJ/MR/Kor, sp. zn. S-SMOL/279827/2020/OMAJ/Jir. 
Jedná se o pozemek na ul. Profesora Fuky parc. č. 185/330 ostatní plocha v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc a pozemek parc. č. 168/17 ostatní plocha v k.ú. Nová ulice, obec 
Olomouc. 
Komise projednala tuto žádost a všichni přítomní členové souhlasí s převodem 
předmětných parcel parc. č. 185/330 a 168/17 v k.ú. Nová Ulice do vlastnictví 
statutárního města Olomouc. Předmětné pozemky na ul. Profesora Fuky spojují dvě 
významné komunikace Hněvotínskou a Mošnerovu. Komise dále upozorňuje na 
neutěšený stav komunikace a problémy s její neúdržbou.

2) Žádost o sdělení způsobu provádění blahopřání jubilantům. Zda společné setkání jubilantů 
v obřadní síni radnice, případně roznesení dárkových balíčků nebo stejně jako v loňském 
roce pro odeslání dárkových stravenek s blahopřejným dopisem.
Komise schválila způsob formou odeslání dárkových stravenek s blahopřejným dopisem.

PODNĚTY OBČANŮ
- Podnět pí. Mgr. Stehlíkové k instalaci retardérů na ul. I. P. Pavlova u přechodů naproti 

Jalty a upozornění „Pozor děti“ Pozor chodci“, případně další opatření k zajištění 
bezpečnosti přechodů. 
Podnět pí. Stehlíkové byl předběžně konzultován s dopravním specialistou, jako 
nejvhodnější řešení se jeví namalovat na silnici stínový rozhled. Komise celou žádost 
projednala a postupuje k řešení na odbor dopravy a územního plánováním MMOL.

VYJÁDŘENÍ MMOL NA POŽADAVKY KOMISE:
- Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství:
 Požadavek KMČ 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.
Odpověď: Na rozšíření vozovky bude nutno nechat zpracovat projektovou dokumentaci 
(tak, aby nový stav vyhovoval všem technickým předpisům) a zajistit stavební povolení 



na její realizaci. Proto bude Váš požadavek zařazen do evidence požadavků na 
zpracování projektových dokumentací (finanční prostředky určené na zpracování 
projektových dokumentací jsou na letošní rok již vyčerpány).
Vzhledem k tomu, že se náš odbor dopravy zabývá prioritně záchovnou údržbou, bude 
zpracování projektové dokumentace a samotná realizace záviset na finančních 
možnostech našeho odboru.

NA VĚDOMÍ
- Obdrželi jsme od TSMO plán prací pro KMČ na měsíc říjen 2021. Dále informaci o 

uzavření sběrových dvorů ve státní svátek dne 28.10.2021. Ve státní svátek 28.10.2021
bude probíhat svoz odpadů beze změn podle běžného harmonogramu. V listopadu budou 
dle klimatických podmínek pokračovat naplánované opravy chodníků a komunikací dle 
odsouhlasených požadavků. 

- Oprava schodiště na konečné tramvajové zastávce Nová Ulice se přesouvá na měsíc 
listopad. 

- Sborové dvory pro občany v Hodolanech a Neředíně budou ve státní svátek 28.10.2021 
uzavřeny. Svoz odpadů bude probíhat beze změn. 

- Dne 20.10. od 16:00 hod. proběhne ve velkém sále zastupitelstva (Hynaisova 10) 
představení Plánu rozvoje veřejného osvětlení města Olomouce.

RŮZNÉ
 Termíny jednání KMČ č. 13 na rok 2022:

11.1. – 8.2. – 8.3. – 12.4. – 10.5. – 14.6. – 12.7. – 9.8. – 13.9. – 11.10. – 8.11. – 13.12.

 Podněty (zkušenosti a názory) na provoz elektrokoloběžek a provoz sdílených kol 
V části Nová Ulice máme zkušenosti s neorganizovaným parkováním, koloběžky se 
povalují na chodnících a místech ne k tomu určených. Uživatelé koloběžek jezdí po 
chodnících, navíc velkou rychlostí.
Sdílená kola jsou vzorně zaparkovaná na svých stanovištích, neevidujeme z řad 
občanů žádné stížnosti.

NOVÉ POŽADAVKY:
- Podnět pí. Mgr. Stehlíkové k instalaci retardérů na ul. I. P. Pavlova u přechodů naproti 

Jalty a upozornění „Pozor děti“ Pozor chodci“, případně další opatření k zajištění 
bezpečnosti přechodů. 
Podnět pí. Stehlíkové byl předběžně konzultován s dopravním specialistou, jako 
nejvhodnější řešení se jeví namalovat na silnici stínový rozhled. Komise celou žádost 
projednala a postupuje k řešení na odbor dopravy a územního plánováním MMOL.
Komise tímto dává tímto podnět k provedení opatření na zajištění bezpečného přechodu 
chodců na ul. I. P. Pavlova (naproti domu Jalta)



Příští veřejné jednání KMČ 13 - Nová Ulice proběhne 9.11. 2021 v 17.30 hod. v Klubu 
pro seniory, I. P. Pavlova 69, Jalta - levá část v přízemí. 

Zapsala: Ověřovatel:
Zdena Tomková, předsedkyně KMČ č. 13 Radka Piskačová




