
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 13
Nová Ulice

Č. 8 / 2022 09. 08. 2022 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Mgr. Radka Piskačová, Ing. Jaroslav Kuchař, Bedřich Mareček, Zdena Tomková, Pavel
Sirotňák, Jana Lipovská, Mgr. Luděk Krystýn

Hosté: MPO  - p. Kovalčík

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Navýšení 2 kontejnerů na papír a 1 bioodpad na stanovištích Hraniční ul. 13 - 24 - Předáno
Starší požadavky
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 - Před
uzavřením
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
Zápis č. 4/2022 ze dne 12. 04. 2022: Neutěšený stav sjezdu pro kočárky na konečné tramvajové zastávce Nová
Ulice - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 12. 04. 2022: Podnět na nevhodné trasování rekonstrukce plynové přípojky přes kořenů
stromů v ul. Hraniční - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 12. 04. 2022: Poškození dešťové vpusti na ul. Hraniční - Před uzavřením
Zápis č. 4/2022 ze dne 12. 04. 2022: Podnět - Petice proti kácení stromů na ulici Hraniční v Olomouci -
Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 10. 05. 2022: deratizace hlodavců - Vyřešené

05 Projednávané záležitosti

05.1 setkání jubilantů + navýšení dárkové poukázky

Členové komise přehodnotili svoje stanovisko z dubna letošního roku ke způsobu blahopřání jubilantům -
zasílání blahopřání a poukazu v hodnotě 150,- Kč poštou. Komise rozhodla navýšit poukázky na hodnotu 200,-
Kč a uspořádat setkání jubilantů v obřadní síni Olomoucké radnice. 



Setkání jubilantů proběhne dne 12.9.2022 ve 14:00 a 15:30 hod. 

05.2 uvedení komunikací a zeleně do původního stavu v rámci stavby REKO MS Olomouc -
Vojanova + 4

Obdrželi jsme podnět pana Musílka o prošetření provedených prací po pokládce plynovodního potrubí v rámci
akce REKO MS Olomouc - Vojanova +4. Pan Mjusílek upozornňuje na špatnou kvalitu předlážděných chodníků
a rozježděných míst v zeleni těžkou technikou, a to v ulicích Brněnská, Čajkovského, Pionýrská a Vojanova. 
Tento podnět byl zaslán na Odbor dopravy a územního plánování, odd. majetkové správy a údržby komunikací
a dále na TSMO. 

05.3 umístění nových kontejnerů na kovy o objemu 1100 l

Obdrželi jsme žádost Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství o spolupráci k vytipování umístění
kontejnerů na kovy.  V současné době byl umístěn kontejner na ul. Vojanova. 
 

05.4 žádost o zkrácení výšky tisu před objektem Brněnská 482/44

Obdrželi jsme žádost manž. Benáčanových o zkrácení výšky keřů (tis prorostlý černým bezem) před objektem
Brněnská 44. Tis přesahuje svojí výškou přes celý balkon a brání tak dennímu světlu do bytu, navíc je ohrožena
bezpečnost majitelů bytu. Manželé dále upozorňují na výsktyt potkanů pod keřem. 
Komise výše uvedenou žádost postupuje na odbor životního prostředí a odbor městské zeleně a odpadového
hospodářství. 

05.5 Dlouhodobý investiční plán (DIP) - návrh nových akcí

Komise se zenámila s již zařazenými projektovými náměty do DIP. Bylo zjištěno, že některé akce nespadají do
naší působnosti a na toto upozornila odbor investic.  Dále komise navrhuje zařadit dvě nové akce do přehledu
projektových námětů:  
- Úprava (rekonstrukce) komunikací včetně parkovacích stání u domů Vojanova 12 - 20
- Vybudování chodníku propojující ulice Bacherova a Mošnerova

05.6 Žádost Zuzany Majerové, předsedkyně strany Trikolora

Paní Zuzana Majerová, která kandiduje za obvod č. 61 do Senátu, se obrátila na KMČ s žádosti o pomoc při
zajištění místa na besedu s obyvateli městské části a umístění pozvánky do vývěsky. Předsedkyně KMČ
upozornila, že tyto aktivity jsou v rozporu se Statutem KMČ (článek 2, odst. 3. Komise sama nebo ve spolupráci
s jinými subjekty s vyjimkou politických stran a hnutí pořádá různé společenské akce pro veřejnost. Odst. 4.
Činnost komisí není prezentována ve spojení s politickými stranami a hnutími.)

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 uvedení komunikací a zeleně do původního stavu po provedených pracích v rámci akce REKO MS Olomouc -
Vojanova +4

žádáme o prošetření a uvedení nápravy provedených prací po pokládce plynovodního potrubí v rámci akce
REKO MS Olomouc - Vojanova +4. Komise obdržela podnět pana Musílka (viz příloha), který upozorňuje na
špatnou kvalitu předlážděných chodníků a rozježděných míst v zeleni těžkou technikou v ulicích Brněnská,
Čajkovského, Pionýrská a Vojanova. 

2 Zkrácení výšky tisu (případně prořezání, pokácení) před objektem Brněnská ul. 482/44

Žádáme o zkrácení výšky tisu před objektem Brněnská 482/44 na základě podnětu 
manž. Benáčanových (viz příloha). Tis přesahuje svojí výškou přes celý balkon a brání tak dennímu světlu do
bytu, navíc je ohrožena bezpečnost majitelů bytu. Manželé dále upozorňují na výskyt potkanů pod keřem. 



08 Obecné informace

08.1 Přehled činností TSMO za měsíc srpen

Obdrželi jsme přehled činností Technických služeb města Olomouce na měsíc srpen. Přehled uveden v tabulce
ve vitríně KMČ.

08.2 Jednání Komise městské části č. 13 - Nová Ulice v měsíci září

Příští jednání KMČ proběhne v úterý 13.9.2022 v 17:30 hod. v Klubu pro seniory, areál JALTA, I.P. Pavlova 69
(levá část v přízemí).

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 8 / 2022

Datum schválení zápisu: 24. 08. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Zdena Tomková

Zapsal/a:
Zdena Tomková

Ověřil/a:
Mgr. Radka Piskačová


