
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 13
Nová Ulice

Č. 4 / 2022 12. 04. 2022 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing. Jaroslav Kuchař, Vojtěch Sýkora, Bedřich Mareček, Zdena Tomková, Pavel Sirotňák,
Jana Lipovská, Alena Götzová, Zdeněk Žák, Mgr. Luděk Krystýn

Hosté: MPO  - 236
paní Drahoslava Stejskalová
pan BcA. Daniel Daubner

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Přehled požadavků z minulých zápisů
Projednání nových požadavků a podnětů
Projednání žádostí od odborů MMOl
Slavnosti Černého orla - dětský den
Různé

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

Paní Stejskalová a BcA. Daubner podali podnět "Petice proti kácení stromů na ulici Hraniční v Olomouci" -
předáno předsedkyni komise s podpisy (kopie) 61 občanů. V petici je uvedeno: Proti výstavbě cyklostezky
nemáme námitky. Ale pokud nese projekt kácení (úprava zeleně), jsme proti. "Cyklostezka bez kácení"

Člen komise Bedřich Mareček se dohodl s panem BcA. Daubnerem, že provedou společně prohlídku zeleně a
zajistí fotodokumentaci.
Podnět - petice bude předána věcně příslušnému odboru magistrátu města Olomouce (viz příloha)

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

přemístění kontejnerů na tříděný odpad ul. Za Vodojemem - Předáno (OMZOH, odd. odpadového hospodářství
města)
přemístění kontejnerů za domem I. P. Pavlova 24 - 30 a vytvoření nových parkovacích míst - Předáno (OMZOH,
odd. odpadového hospodářství města, ODUR, odd. dopravního inženýrství a MHD)

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
Zápis č. 2/2022 ze dne 08. 02. 2022: umístění kamerového systému na ul. Brněnská + křižovatka - Před
uzavřením



05 Projednávané záležitosti

05.1 Slavnosti Černého orla + dětský den

p. Mareček - možnost promítání dětských pohádek
pí. Götzová - předala seznam zajištěných stánkařů
p. Jirotka - zajistil pronájem billoardu (OC Haná) vč. tisku 
pí. Tomková - zajistí objednávky
Po svátcích proběhne samostatná schůzka k organizaci - termín bude zaslán e-mailem. 

05.2 Podnět - nevhodné trasování plynové přípojky na ul. Hraniční 27/25

Podnět p. Marečka na nevhodé trasování rekonstrukce plynové přípojky přes kořeny vzrostlých smrků v ul.
Hraniční 27/25. Člen komise p. Mareček osobně projednal na OŽP. Svoláno místní šetření, dohodnuto, že trasa
povede 160 cm od kmene stromu. Dohled ze strany strany občanů zajistí p. Mareček osobně.

05.3 Podnět - poškození odtoku dešťové vody v ul. Hraniční

Podnět p. Sirotňáka ve věci poškození odtoku dešťové vody, které vzniklo během úprav kontejnerového stání v
ul. Hraniční. Dále upozornil na neutěšený stav sjezdu pro kočárky na konečné tramvajové zastávce. Obě
záležitosti byly zdokumentovány a budou předány příslušným odborům MMOL k řešení.

05.4 Podnět pana Aloise Hlásenského - poškozování zdraví občanů

Pan Hlásenský požádal o projednání jeho žádosti, kterou zaslal na jednotlivé KMČ, ve věci poškozování zdraví
občanů vlivem elektrosmogu a elektromagnetického záření. Byl nám zaslán materiál týkající se různé
korespondece s institucemi - Okresní státní zastupitelství, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Krajské ředitelství
policie Olomouckého kraje, Veřejný ochránce práv, Česká inspekce životního prostředí, Magistgrát města
Olomouce, Krizový štáb Magistrátu města Olomouce. Dále byly přiloženy články a fotografie.
Komise celý materiál prostudovala a vzala jej na vědomí.

05.5 Úplná uzavírka místní komunikace ul. Okružní

Bylo nám zasláno vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje k úplné uzavírce MK a s ní související
přechodnou úpravou provozu na ulici Okružní v rámci opravy vozovky. Termín uzavírky bude ve dnech 25.4. -
20.6. 2022 mimo bus (11.6. - 14.6. včetně bus). 

05.6 Přehled činností TSMO a svozu odpadu v měsíci dubnu

Byla nám zaslána tabulka s přehledem činností Technických služeb města Olomouce na měsíc duben (tabulka
je od 6.4. umístěna na nástěnce).
TSMO upozorňuje, že v pátek 15. dubna bude svoz odpadů probíhat dle platného harmonogramu. O
Velikonočním pondělí 18. dubna nebude prováděn pravidelný svoz odpadů. Z tohoto důvodu bude celý týdenní
harmonogram posunut o jeden den až do soboty. Sběrové dvory pro občany (SD Neředín a SD Chelčického)
budou ve dne 17. - 18.4. uzavřeny. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Návrh na pojmenování 2 nových ulic v k.ú. Nová Ulice

Obdrželi jsme sdělení stavebního odboru ve věci přípravy nové výstavby bytových a rodinných domů. Jsou
vydána povolení na technickou a dopravní infrastrukturu, probíhá územní a stavební řízení a byla zahájena
stavba veřejného osvětlení. Odd. KMČ jsme byli vyzváni k návrhu na pojmenování 2 nových ulic. 
Členové komise navrhují pojmenování ulic: ul. Slovácká, ul. Slezská, ul. Hugo Hasse, ul. Rudolfa Berezy

06.2 Převod nemovitých věcí z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Olomouc

Jedná se o části pozemků parc. č. 185/330 a parc. č. 2190, které se nachází na ul. Profesora Fuky.  Část
pozemku parc. č. 185/330 ostatní plocha o výměře 68 m2 v k.ú. Nová Ulice, kde se nachází 4 parkovací stání, z



toho 2 parkovací stání jsou označením vymezena pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo tězce
pohybově postiženou. V případě zájmu statutárního města by nemuselo dojít ke geometrickému oddělení této
části pozemku a navíc předmětná parkovací stání by mohla být ponechána široké veřejnosti. Dále se jedná o
část pozemku parc. č. 2190 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 v k.ú. Nová Ulice, který přímo sousedí s
pozemkem parc. č. 185/330. 
Komise souhlasí s bezplatným převodem části předmětných pozemků parc. č. 185/330 o výměře 68 m2 a parc.
č. 2190 o výměře 35 m2 v k.ú. Nová Ulice, které jsou ve vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnitvní statutárního
města Olomouc. 

06.3 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města
Olomouce

Jedná se o části pozemku parc. č. 1076 ostatní plocha o výměrách 143 m2 a 34 m2 v k.ú. Nová ulice
nacházející se při ulici Mošnerova. Společnost ELIPS Olomouc, spol. s r.o. žádá o odkoupení předmětných částí
pozemku za účelem vybudování 2 nalevo a 9 napravo podélných parkovacích stání pro osobní automobily a
sanitní vozy. Žadatel je vlastníkem pozemku parc. č. st. 1301, jehož součástí je budova č. p. 112, Mošnerova ul.
č. o. 3. Společnost poskytuje služby rehabilitace a regenerace, zaměrující se na sportovní, poúrazové
pooperační stavy, vertebrogenní bolesti, komplední léčbu - vodoléčbu, individuální rehabilitaci s fyzioterapeutem
a elektro a magnetoterapii. Společnost ELIPS Olomouc připravuje nástavbu stávajícího objektu o jedno
nadzemní podlaží. Pro daný záměr byla vypracována bilance statické dopravy. Ve výčtu pro objekt je uvedeno
potřebných 15 státní. Z tohoto důvodu žádá společnost o možnost odkoupení částí pozemků a vybudovat zde
podélná parkovací stání. 
Komise projednala výše uvedenou žádost a souhlasí s prodejem částí pozemku parc. č. 1076 o výměrách 143
m2 a 34 m2 v k.ú. Nová Ulice do vlastnictví Společnosti ELIPS Olomouc, spol. s r.o.

06.4 Blahopřání jubilantům v roce 2022

Komise pro občaské záležitosti nám zaslala seznam letošních jubilantů s žádostí o projednání jakým způsobem
budeme chtít realizovat blahopřání. 
Komise schválila způsob blahopřání jubilantům formou odeslání dárkových stravenek s blahopřejným dopisem. 

07 Nové požadavky

1 Neutěšený stav sjezdu pro kočárky na konečné tramvajové zastávce Nová Ulice

Podnět člena komise pana Sirotňáka na nepořádek komunikace (sjezd pro kočárky) u konečné tramvajové
zastávky Nová Ulice - viz foto v příloze

2 Podnět na nevhodné trasování rekonstrukce plynové přípojky přes kořenů stromů v ul. Hraniční

Podnět pana Marečka, člena komise, na nevhodné trasování rekonstrukce plynové přípojky. Situaci pan
Mareček řešil osobně na OŽP. 

3 Poškození dešťové vpusti na ul. Hraniční

Podnět pana Sirotňáka, člena komise na poškozenou dešťovou vpusť na Hraniční ul. 
Upozornění bylo přeposláno e-mailem panu Šulcovi, který danou věc prověří.

4 Podnět - Petice proti kácení stromů na ulici Hraniční v Olomouci

Na jednání KMČ 13 nám byla předána paní Stejskalovou a BcA. Daubnerem "Petice proti kácení stromů a
vzrostlých keřů na ulici Hraniční". 
Žadatelům ze strany komise bylo sděleno, že na Hraniční ul. byly pokáceny dva stromy z důvodu investiční akce
Hraniční - koordinovaný tah. Bude provedena náhradní výsadba.

08 Obecné informace

08.1 Den otevřených dveří TSMOL - pozvánka



V sobotu 30. dubna 2022 proběhne Den otevřených dveří Technických služeb města Olomouce v areálu na ul.
Libušina. V rámci akce bude uspořádán i bazárek. Letáčky jsou umístěny ve vitríně naší KMČ. 

08.2 Veřejné projednání Adaptační a mitigační strategie města Olomouce

Dne 26.4.2022 od 16 hod. ve velkém sále ZMO (Hynaisova 10) proběhne veřejné projednání Adaptační a
mitigační strategie města Olomouce  - "Olomouc se připravuje na změnu klimatu". Připravovaný dokument
obsahuje návrh opatření, jak omezit emise skleníkových plynů i nepříznivé dopady klimatických změn. Strategii
najdou občané od 19. dubna na www.menimeolomouc.eu

08.3 Změna u autobusových linek č. 10, 20, 21 a 29 ve dnech 11.4. - 13.5.2022 - výlukové jízdní řády

Dopravní podnik města Olomouce upozorňuje na změnu autobusových linek č. 10, 20, 21 a 29 z důvodu
stavebních prací v ul. Na Šibeníku. Tyto linky budou provozovány dle výlukových jízdních řádů zveřejněných na
zastávkových označnících a na stránkách DPMO. 

08.4 květnové jednání KMČ č. 13 - Nová Ulice

Příští jednání KMČ 13 - Nová Ulice proběhne dne 10.5.2022 v 17:30 hod. v Klubu pro seniory, areál JALTA, I. P.
Pavlova 69 (levá část v přízemí).

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 4 / 2022

Datum schválení zápisu: 19. 04. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Zdena Tomková

Zapsal/a:
Zdena Tomková

Ověřil/a:
Mgr. Radka Piskačová


