
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis č.1 ze schůze ze dne 11.1. 2011 
 
 
 
 I. Zahájení 
  
            KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 11.1. 2011 v jídelně Klubu 
 seniorů ( JALTA). 
   
            KMČ bere na vědomí vyjádření TS k požadavkům na úklid chodníků ze zápisu KMČ 

z prosince 2010 – všechny požadavky KMČ akceptovány. 
              
 
II.  Prezentace  
 
 Předseda zahájil schůzi. Přítomny byly následující osoby : 
 J.Procházka 
           H.Skotáková 
           D.Sedláčková 
           P:Sirotňák 
           D.Kundel 
           F. Čapka 
            
          
           Omluveni: p. Kunc, p.Vybíhal 
 Hosté : - Paed. Dr. Josef Borůvka, p. Koutný,  Městská policie 
                         
 
 
III. Nové záležitosti 

 
a) Připomínky občanů 
 
-  p. Borůvka upozornil na špatný stav chodník v zimním období v ulici Za Vodojemem – 

Mošnerova (kolem bývalé fary). KMČ doporučuje zařadit tento úsek do plánu úklidu sněhu-
využívaná spojka mezi konečnou tramvaje a sídlištěm v bývalých kasárnách. 

 
 
b) Dotazy, připomínky KMČ 

  
              KMČ žádá: 
                 

- opravu veřejného osvětlení za domem v ulici Vojanova 2,4 
 

 
   

           c)  KMČ bere na vědomí a bez námitek schvaluje  
 
 - SmOl/MAJ/22/4440/2010/Le  - Prodej části parcely – KMČ nemá námitek  
 



            - SmOl/MAJ/22/5892/2010 – pronájem zelené plochy u konečné tramvaje –  
               Vyjádření KMČ: je možné za předpokladu dořešení zásobování tohoto stánku bez omezení  

průjezdu ulicí Hraniční 
 
            d) Ostatní 
                 
            - všichni členové KMČ jsou ochotni pokračovat v činnosti v komisi v roce 2011  
                 
 

               
IV. Program příští schůze  
 
 - Kontrola minulého zápisu 
 - Připomínky, návrhy, podněty členů komise, občanů a městské policie 
 - Projednání požadavků a oznámení magistrátu  
 
 
 V. Ukončení  
 
 Schůze KMČ č.13 byla ukončena v 19:20 hod. Příští schůze se bude konat dne  8.2.2011             

v jídelně Klubu seniorů na Jaltě. 
 
 
 
 
 
Zápis vytvořil :   David Kundel …….. …………………………………………. 
 
 
 
 
Zápis schválil :   Jaroslav Procházka …….. ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 



Protokol došlé a vypravené korespondence: schůze KMČ dne   11.1. 2011 
P 
Č 

Datum 
doručení 

Doručeno od/ 
vlastní 

Počet 
listů 
příloh 

Stručný obsah Způsob 
vyřízení 

Vyřizuje Adresát Odesláno 
dne 

Počet 
listů 
příloh 

Záznam o 
převzetí 

Poznámka 
podpis 

1 17.12.2010 SmOl odbor majetkoprávní 
MAJ-22/5892/2010/To 

1 / 4 Stanovisko 
k pronájmu 
majetku  

Projednat 
odeslat 
stanovisko 

     Stánek pro 
prodej pečiva 

2 18.12.2010 SmOl odbor ŽP 
SmOl ŽP/55/ 
/17320/2010/Ste 

1/ 4 Odpověď 
k požadavkům 
KMČ 13 

Na 
vědomí 

      

3 18.12.2010 SmOl odbor stavební 
SmOl/OPK/79/ 
/5057/2010/Št 

2 / 0 Užívání 
komunikace 
V ul. Okružní, 
Kšírova, 
I.P.Pavlova 

Na 
vědomí 

     Stavba 
pozemního 
komunikačního 
vedení 

4 29.12.2010 SmOl odbor ŽP 
SmOl ŽP/55/ 
/17613/2010/Sw 

1/ 0 Pozvánka na 
jednání 
18.1.2011 

K 
zajištění 
účasti 

      

5 7.1.2011 SmOl odbor majetkoprávní 
MAJ-22/4440/2010/To 

1 / 1 Stanovisko 
k prodeji 
majetku  

Projednat 
odeslat 
stanovisko 

     Vybudování 
maloobchodní 
provozovny 

 
 
 
 
 


