
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 13
Nová Ulice

Č. 5 / 2022 10. 05. 2022 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: MPO 236,
manž. Kláskovi,
p. Mencl

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

přehled požadavků z minulých zápisů
podnět paní Stárkové
pořádání kulturní akce "Slavnosti Černého orla"
různé 

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

P. Mencl vystoupil s dotazem, zda je vyřešena otázka přechodu pro chodce mezi objektem školky a ZUŠ
Miloslava Stibora - bude prověřeno
Dále pan Mencl nabízí pomoc při zajištění kulturní akce - možnost přepravy lavic

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Neutěšený stav sjezdu pro kočárky na konečné tramvajové zastávce Nová Ulice - Před uzavřením
Podnět na nevhodné trasování rekonstrukce plynové přípojky přes kořenů stromů v ul. Hraniční - Předáno
Poškození dešťové vpusti na ul. Hraniční - Před uzavřením
Podnět - Petice proti kácení stromů na ulici Hraniční v Olomouci - Vyřešené
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 - Vyřešené
Zápis č. 3/2022 ze dne 08. 03. 2022: přemístění kontejnerů na tříděný odpad ul. Za Vodojemem - V realizaci
Zápis č. 3/2022 ze dne 08. 03. 2022: přemístění kontejnerů za domem I. P. Pavlova 24 - 30 a vytvoření nových
parkovacích míst - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

05.1 přemnožení hlodavců - ul. Pionýrská, Za Vodojemem



Obdrželi jsme podnět paní Stárkové, která upozornila na výskyt přemnožených hlodavců u kontejnerového stání
v ul. Pionýrská a v ul. Za Vodojemem. Podnět bude předán na odbor životního prostředí MMOl.
 

05.2 hluk v parčíku u objektu Jalty

Byl dán podnět, zda by bylo možné provádět občasné kontroly v prostoru parčíku u Jalty.  Podnapilí občané zde
dělají nepořádek a hluk během odpoledních a večerních hodin. Komise na své schůzi projednala tuto věc se
zástupcem městské policie a bylo dohodnuto, že věc bude řešena MPO občasnými obhlídkami na místě
samém.     

05.3 příprava akce "Slavnosti Černého orla"

Členové komise provedli obhlídku terénu v okolí Jalty a ul. Pionýrská pro určení rozmístění stánků, možnost
vystoupení šermířeské skupiny a Kašpárkova divadla.  Dále bylo provedeno zaměření ploch pro žádost na
zábor zeleně.
Billboard - zajištěn od 1. května (v prostoru OC Haná), dále je zajištěna grafika pro tisk letáků (Piskařová,
Jirotka).
Jarmark - zajištěno 11 stánkařů (tvarůžková cukrárna, frgále, hračky, klobouky a kabelky, vonné hmoty,
bižuterie, autorský šperk, cukrovinky, řeznictví, nápoje, pivo). Dále zajištěno pečení makrel, prodej klobás +
charitativní stánek Tyflocentrum a stánek s výrobky dětí FNO (zajistila A. Götzová).
Šermířská skupina Markus M - zajištěn program od 14:00 hod. do 19:00 hod.  včetně soutěží pro děti (rybičky,
šašek, štíty a kroužky), lukostřelba pro dospělé. V době od 16:00 do 16:45 vystoupí Kašpárkovo divadlo. Pro
děti je také zajistěno malování na obličej (zajistily Götzová, Piskačová, Tomková).
Zamluveny pivní sety - zápůjčka MMOl a SDH Černovír. Potřeba zajistit jejich převoz - nabídka p. Mencla využít
jeho auto s přívěsem. 
Potvrzené jsou objednávky na TOI-TOI a odpadkové koše (TSMO). 
Byla podána žádost na možnost připojení elektřiny z garážových prostor objektu Jalty (SNO) a využití prostor
objektu. Dále byla podána žádost na požární dozor, dozor městské policie a zdravotníka 
Jsou domluvené s pí Žůrkovou komentované prohlídky kostela Panny Marie Pomocné
V řízení - zábor ulice Pionýrská a zábor zeleně (zajišťuje Z. Tomková)
Atrakce - bagřík a plošina (zajišťuje B. Mareček)
Výstava - fotografie historie a současnost Nové Ulice, historie novoulického hostince U Černého orla (zajistí
Tomková, panely B. Mareček)

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 deratizace hlodavců

Komise žádá o provedení deratizace v okolí kontejnerového stání na ul. Pionýrská a v ul. Za vodojemem. Viz
podnět v příloze.

08 Obecné informace

Účast Z. Tomkové na jednání komise pro architekturu, územního plánování a pro program regenerace MPR dne
4.5.2022. Mimo jené na komisi byla projednána další etapa rozvoje území - Vilapakr Hněvotínská a dostavba
haly Nákupního parku Haná. 
Funkci pracovnice a tajemnice Komise pro občanské záležitosti od května převzala paní Martina Novotná. Paní
Romanovská bude nadále působit jako externista a členka KPOZ.  
Přehled činností TDMO a svozu odpadu na měsíc květen - tabulka vyvěšena ve vitríně. 
Červnové jednání KMČ č. 13 - Nová Ulice proběhne dne 14.6.2022 v 17:30 hod. v Klubu pro seniory, areál Jalta,
I.P. Pavlova 69 (levá část v přízemí).



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Datum schválení zápisu: 31. 05. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Zdena Tomková

Zapsal/a:
Zdena Tomková

Ověřil/a:
Mgr. Radka Piskačová


