
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 13
Nová Ulice

Č. 7 / 2022 19. 07. 2022 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: Ing. Otakar Bačák - náměstek primátora
MPO

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky

Zápis č. 3/2022 ze dne 08. 03. 2022: přemístění kontejnerů na tříděný odpad ul. Za Vodojemem - Před
uzavřením (viz projednávané záležitosti)
Zápis č. 3/2022 ze dne 08. 03. 2022: přemístění kontejnerů za domem I. P. Pavlova 24 - 30 a vytvoření nových
parkovacích míst - Před uzavřením (viz projednávané záležitosti)
Zápis č. 4/2022 ze dne 12. 04. 2022: Neutěšený stav sjezdu pro kočárky na konečné tramvajové zastávce Nová
Ulice - prověřit situaci na majetkoprávním odboru
Zápis č. 4/2022 ze dne 12. 04. 2022: Poškození dešťové vpusti na ul. Hraniční - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Řešení přesunutí kontejnerů na tříděný odpad z trávníku na vydlážděnou plochu, ul. Za
vodojemem (starší podnět pana Soukupa)

Na základě místního šetření odboru městské zeleně a odpadového hospodářství je reálné kontejnery přesunout
na vydlážděnou plochu, kde v současné době stojí nepoužívaný klepač. Odstranění klepače musí zajistit
příslušné SVJ domu, kterému patří a následně pak OMZOH zajistí vyčištění betonové dlažby od plevele a
přímístění kontejnerů.

05.2 Řešení přemístění kontejnerů na odpad ze stanoviště za domem I.P. Pavlova 24 - 30 (starší
podnět p. Soukupa)



Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství provedl místní šetření s těmito závěry: Přesunutím všech
kontejnerů, které se nachází na stanovišti a které je určeno pro bytové domy na ul. I.P. Pavlova č. p. 24 - 30, by
došlo k poměrně značnému zaskládání chodníku těmito kontejnery, což by se nelíbilo odboru dopravy a
územního rozvoje z důvodu zněmožnění využívat chodník k těm účelům, ke kterým byl zřízen, byť není zcela
využíván. Další problém by byl z hlediska estetického, vznikl by tak nevzhledný vláček barevných kontejnerů na
který by začali poukazovat občané okolních domů. Stanoviště, které by po přesunu zůstalo, by muselo na své
náklady SVJ demolovat.  Navrhujeme toto řešení: nechat zpracovat projekt, který by řešil přesun stanoviště do
prostoru nevyužívaného chodníku a který by byl z hlediska praktického a estetického pro okolí přijatelný.
Chodník již vybudovaný není možné zrušit. Projekt a následnou výstabu by hradily příslušné SVJ. SMOL by
mohlo přispět určitou částkou. 

05.3 Podnět p. Martina Čecháka na špatný stav části chodníku před objektem Vojanova 25

Pan Čechák upozorňuje na špatný stav části chodníku před objektem Vojanova 25 (vjezd). Komise začátkem
letošního roku odsouhlasila opravu této části chodníku a v rámci estetizace vyčlenila částku cca 44.000,- Kč.
Oprava části chodníku je již zrealizována. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Navýšení 2 kontejnerů na papír a 1 bioodpad na stanovištích Hraniční ul. 13 - 24

Komise žádá o doplnění 2 kontejnerů na papír a 1 kontejneru na bioodpad v ul. Hraniční, parc. č. 604/2 pro
bytové domy Hraniční 13 - 24 (viz přiložená mapa)

08 Obecné informace

08.1 Sdělení usnesení Zastupitelstvo města Olomouce

ZMO na svém zasedání dne 6.6.2022 projednalo žádost ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o převodu části pozemku parc. č. 185/330 (4 parkovací stání) a části pozemku parc. č. 2190
(betonový základ po odstaněné budově) v k.ú. Nová Ulice, ul. Profesora Fuky.  ZMO schválila bezúplatný
převod těchto pozemků do vlastnictví statutárního města Olomouce.

08.2 Přehled činností TSMO za měsíc červenec

Obdrželi jsme přehled činností Technických služeb města Olomouce - tabulka pro Novou Ulici umístěna ve
vitríně KMČ 

08.3 Srpnové jednání Komise městské části č. 13 - Nová Ulice

Příští jednání KMČ č. 13 - Nová Ulice proběhne dne 9.8.2022 v 17:30 hod. v Klubu pro seniory, areál JALTA,
I.P. Pavlova 69 (levá část v přízemí). 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 7 / 2022

Datum schválení zápisu: 25. 07. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Zdena Tomková



Zapsal/a:
Zdena Tomková

Ověřil/a:
Mgr. Radka Piskačová


