
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 13
Nová Ulice

Č. 2 / 2022 08. 02. 2022 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Vojtěch Sýkora, Bedřich Mareček, Zdena Tomková, Jana Lipovská, Alena Götzová, Ing.
Martin Jirotka, Mgr. Luděk Krystýn

Omluveni: Mgr. Radka Piskačová, Ing. Jaroslav Kuchař, Pavel Sirotňák, Zdeněk Žák

Hosté: PČR (333471), p. Vilém Švec 

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Požadavky na MPO a PČR
Nové požadavky a výsledky řešení požadavků z minulých zápisů
Nové úkoly - došlá pošta
Informace k rozpočtu komise na rok 2022
Pořádání kulturní akce - Dětský den s připomínkou "Slavnosti Černého orla"
Prezentace publikace "Tabulový vrch" s nabídkou vytvoření publikace "Nová Ulice" - p. Švec
Různé

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Dopravní situace křižovatky Brněnská. Je zde trvající problém s projíždějícími auty vysokou rychlostí a s
projížděním na červenou. PČR provádí kontroly měření rychlosti. 
Komise vznese požadavek na instalaci kamerového systému.

03 Vystoupení hostů

Prezentace publikace "Tabulový vrch" s nabídkou vytvoření publikace "Nová Ulice" - p. Švec
P. Švec nabídl možnost zajištění publikace o městské části Nová Ulice doplněnou historickými a současnými
fotografiemi. Publikace by se mohla vydat v ediční řadě navazující na již vydanou knihu o Tabulovém vrchu.
Bude prověřena možnost k případnému tisku (Tomková, Jirotka).

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

Rozšíření parkovací plochy na Vojanově ulici - řeší Regulační plán RP-21, změna č. 1 (p. Šulc, ODUR)
Oprava chodníků na ul. Hraniční + estetizace - objednávky vystaveny (Bc. Horňáková)
Dopravní situace na ulici Pionýrská - před uzavřením (p. Klevar)

05 Projednávané záležitosti

05.1 Oprava části chodníku na Vojanově ul.

Obdrželi jsme od TSMO nacenění části chodníku na Vojanově ul. , akce je zařazena v rámci estetizace. Náklady
na opravu činí 44.432 Kč.



05.2 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích

Byli jsme upozorněni na nový systém povolování výjimek. Komise má zvážit, zda v rámci některých akcí bude
tuto výjimku potřebovat. Prověřit zda výjimka bude potřebana na akci Dětský den s připomínkou slavností
Černého orla. V případě že ano, nahlásit co nejdříve do připravované nové vyhlášky na 1. pololetí 2022. 

05.3 Nabídka LED VANOCE s.r.o.

Obdrželi jsme nabídku na vánoční a velikonoční osvětlení a dále na vytvoření Valentýnských fotorámů.  Komise
o uvedené nabídky nemá zájem. 

05.4 Pořádání kulturní akce - Dětský den s připomínkou slavností Černého orla

Členové komise na minulém jednání vybrali termín uspořádání akce na 18. června 2022. Byla podána žádost k
vystoupení šermířské skupiny. 
Komise řeší počet stánků vč. jejich rozmístění (řemesla, cukrovinky, apod.).  Dále je řešen doplňkový program
pro děti, výstavka, možnosti spolupráce a provozní záležitosti. Členové komise se dohodli na uskutečnění
momořádné schůzky ke konci února (termín bude telefonicky upřesněn).

05.5 akce "Ukliďme česko"

Členové komise zvažují zapojení do akce "Ukliďme česko", která proběhne 2. dubna 2022.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Návrh na pojmenování nové ulice (lokalita Vila park) a prodloužení ulice Karla Mareše - č.j.
SMOL/238557/2021/OS/Hyr, sp.zn. S-SMOL/238557/2021/OS

Komise navrhuje pojmenování nové ulice v lokalitě Vila park jako ul. Hany Maciuchové.
Komise nemá připomínek a souhlasí s prodloužením ulice Karla Mareše dle mapového podkladu. 

06.2 Sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce -
parc. č. 219/3 zahrada o výměře 1216m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc. č. 2238
ostatní plocha o výměře 354m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc

Předmětné pozemky se nachází při ulici Nad Lánem. Žádost o odkup předmětných pozemků podala z.s. Jdeme
Autistům Naproti (Žilinská 198/26a, Olomouc-Nová Ulice) za účelem vybudování Komunitního centra JAN.
Komise jednohlasně odsouhlasila prodej pozemků parc. č. 219/3 zahrada o výměře 1216m2 v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc a parc. č. 2238 ostatní plocha o výměře 354m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. 
Upozorňujeme, že je potřeba řešit parkování i pro veřejnost  na pozemku parc. č. 52/2. 

06.3 Umístění předzahrádky Pivnice QUEEN, ul. I. P. Pavlova 63a

Komise souhlasí s umístěním předzahrádky na rok 2022 a nemá žádné připomínky k dané věci.

07 Nové požadavky

1 umístění kamerového systému na ul. Brněnská + křižovatka

Komise řeší s PČR na každém zasedání problém s projíždějícími auty na červenou na křižovatce Brněnská.
Dále pak problém projíždějících aut vysokou rychlostí na ul. Brněnská. 
Prosíme o možnost umístění kamerového systému v této lokalitě. 

08 Obecné informace

Příští jednání KMČ 13 - Nová Ulice proběhne dne 8.3.2022 v 17:30 hod. v Klubu pro seniory, areál JALTA, I.P.
Pavlova 69 - levá část v přízemí.



III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Zdena Tomková

Zapsal/a:
Zdena Tomková

Ověřil/a:
Mgr. Radka Piskačová


