
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 13
Nová Ulice

Č. 3 / 2022 08. 03. 2022 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Mgr. Radka Piskačová, Bedřich Mareček, Zdena Tomková, Jana Lipovská, Alena Götzová,
Zdeněk Žák, Ing. Martin Jirotka, Mgr. Luděk Krystýn

Hosté: Mgr. Radek Patsch - Beachsport Olomouc
MPO 

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Informace k vybudování nového kurtového hřiště v areálu TJ Gymnázium Čajkovského
Přehled požadavků z minulých zápisů
Projednání nových požadavků
Sdělení odd. městské zeleně MMOL / OMZOH ke kácení stromů
Slavnosti Černého orla - dětský den

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

Mgr. Patsch obeznámil přítomné členy komise se záměrem prací na pozemku TJ areálu Gymnázia Čajkovského
- vybudování nového kurtového hřiště. Upozorňujeme občany, že ve dnech 30.3. - 8.4. bude najíždět z
Brněnské ulice větší technika (nákladní auta, bagr)

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
umístění kamerového systému na ul. Brněnská + křižovatka - Před uzavřením
Starší požadavky
Zápis č. 73/2021 ze dne 14. 12. 2021: dopravní situace na ulici Pionýrská - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 11. 01. 2022: Oprava chodníků - ul. Hraniční  + estetizace - Vyřešené

05 Projednávané záležitosti

05.1 stanoviště na tříděný i netříděný odpad (ul. Za Vodojemem)

Obdrželi jsme podnět pana Soukupa, který upozorňuje na nevhodně umístěné stanoviště pro tříděný odpad za
domem I.P. Pavlova 32 - 42. Kontejnery jsou umístěny na travnaté ploše u cesty. Při ukládání vytříděného
odpadu do kontejnerů se musí stát u krajnice cesty, což bývá  nebezpečné pro občany z důvodu projíždění aut. 
Pan Soukup navrhuje odstranit starý nepoužívaný klepač a na jeho místo umístit kontejnery. Toto místo je
vydlážděné (viz foto). 

Komise souhlasí s návrhem odstranění starého klepače a na jeho místo přemístit kontejnery pro tříděný odpad. 



05.2 přemístění kontejnerů na tříděný odpad za domem I. P. Pavlova 24 - 30

Další podnět pana Soukupa se týká přemístění všech kontejnerů na odpad ze stanoviště za domem I.P. Pavlova
24 - 30 ke kontejnerům na elektro odpad a na kovy. Stanoviště u elektro odpadu by bylo potřeba rozšířit cca o 6
m. Na místě kde v současné době stojí kontejnery na tříděný odpad by moha vzniknou nová parkovací stání (viz
příloha).
Komise nechá prověřit zda lze tento návrh zrealizovat. 

05.3 žádost na odstranění klepačů mezi domy ul. Hraniční 1/7, 3/8 a I. P. Pavlova 5/93, 6/95

Obdrželi jsme žádost od SVJ Hraniční 1/7, 38 (pí Zahradníčková) a SVJ I. P. Pavlova 5/93, 6/95 (pí Klapilová) k
odstranění klepačů koberců umístěných u kontejnerového stanoviště - na ,,oválu" mezi domy ul. Hraniční 1/7,
3/8 a I.P. Pavlova 5/93, 6/95. Klepače již nikdo minimálně dvacet let nepoužívá, jsou zrezavělé a uhnilé, při
jejich pádu hrozí nebezpečí úrazu. V případě, že bude žádosti k odstranění těchto klepačů vyhověno SVJ jsou
ochotna se postarat o jejich odstranění i likvidaci.
Komise souhlasí s odstraněním starých a nepoužívaných klepačů. Upozorňujeme, že je potřeba klepače
odstranit tak, aby do terénu netrčely žádné zbytky kovu. 

05.4 sdělení OMZOH, oddělení městské zeleně ke kácení stromů

odd. městské zeleně nám zaslalo seznam stromů určených ke kácení do 31.3.2022
Za Vodojemem 8

3 ks smrk pichlavý, parc. č. 1072 (zhoršený zdravotní stav) - náhradní výsadba 2 ks douglaska + 1 ks jedle
bělokorá
2 ks douhlaska - kácení z důvodu realizace investiční akce Hraniční koordinovaný tah (již provedeno)

Pionýrská 24 - 26

1 ks bříza, parc. č. 651/3 (uschlá)
1 ks borovice, parc. č. 651/3 (vylomený terminál)

Hraniční ul.

1 ks japonská třešeň, kácení z důvodu realizace investiční akce Hraniční koordinovaný tah (již provedeno)

Vojanova 12

1ks javor mléč, parc. č. 6/3 (suchý strom, již provedeno)

 
Náhradní výsadba bude prováděna do 30.11. 2023.
 

05.5 Slavnosti Černého orla + dětský den

Ing. Jirotka - prověří možnost umístění billboardu
Mgr. Piskačová - zajistí návh plakátu, fotodokumentaci, šermířská skupina
p. Mareček - zajištění atrakcí (plošina, bagřík) a stánek s občesrtvením
pí. Götzová - zajištění stánkařů, Kašpárkova divadla a občerstvení
pí. Tomková - zajištění zázemí, odpadkové koše, Toi-Toi, pivní sety (lavičky), zábor pozemku, přípojka elektro
p. Žák - stránka KMČ 13 na FB 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 přemístění kontejnerů na tříděný odpad ul. Za Vodojemem

podnět pana Soukupa, který upozorňuje na nevhodně umístěné stanoviště pro tříděný odpad za domem I.P.



Pavlova 32 - 42. Kontejnery jsou umístěny na travnaté ploše u cesty. Při ukládání vytříděného odpadu do
kontejnerů se musí stát u krajnice cesty, což bývá nebezpečné pro občany z důvodu projíždění aut.  Pan
Soukup navrhuje, aby se kontejnery umístily na místo kde stojí starý nepoužívaný klepač (viz foto). 
Komise souhlasí a dává podnět na odstranění starého klepače a na jeho místo (vydlážděná plocha) přemístit
kontejnery pro tříděný odpad. 

2 přemístění kontejnerů za domem I. P. Pavlova 24 - 30 a vytvoření nových parkovacích míst

podnět pana Soukupa na přemístění kontejnerů ze stanoviště za domem I.P. Pavlova 24 - 30 ke kontejnerům na
elektro odpad a na kovy. P. Soukup navrhuje stanoviště u elektro odpadu  rozšířit cca o 6 m a na místě kde v
současné době stojí kontejnery na tříděný odpad by mohla vzniknou nová parkovací stání (viz příloha).

Žádáme o prověření, zda je možné tyto návrhy realizovat. Děkujeme

08 Obecné informace

Příští jednání KMČ č. 13 - Nová Ulice proběhne dne 12.4.2022 v 17:30 hod v Klubu pro seniory, areál JALTA, I.
P. Pavlova 69 - levá část v přízemí

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Zdena Tomková

Zapsal/a:
Zdena Tomková

Ověřil/a:
Mgr. Radka Piskačová


