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Zápis č. 11/2018 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 5. 11. 2018 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 5. 11. 2018 do bývalého internetového pracoviště v 

areálu JALTA (v 1. patře, po schodišti vpravo od ulice I. P. Pavlova).    

 
                                

II. Prezence  
 

Přítomni: Mgr. Luděk Krystýn, Jana Bašusová, Ivan Boleloucký, PaedDr. Josef Borůvka, Ing. 

Michal Korec, Ing. Jaroslav Kuchař, Jana Lipovská, Drahomíra Sedláčková, Pavel Sirotňák, doc. 

Mgr. Jana Vašíčková Ph.D. 
 

Nepřítomni: Ondřej Malý, MVDr. František Špruček Ph.D., 
 

Hosté: Jiří Kovalčík – MPO 

 

 

Po prezenci zahájil předseda Mgr. Luděk Krystýn v 18.00 hod. jednání komise městské části a řídil je 

po celou dobu jednání. Úvodem přivítal ostatní přítomné členy komise a hosty. V průběhu jednání 

bylo přítomno 10 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  

 
 

III. Projednávané záležitosti 
 

 

3.1. Projednána žádost o sdělení stanoviska k prodeji  nemovitých věcí ve vlastnictví SMO, č. j.  

S-SMOL/251048/2018/OMAJ/MR/Stu, týkající se části pozemku parc. číslo 1076 ostatní 

plocha o výměře cca 263 m2  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc (při ulici Mošnerova) za 

účelem vybudování podélných parkovacích stání pro osobní automobily a sanitní vozy (dvě 

nalevo při vjezdu do areálu a devět napravo). Žadatelem je pan společnost ELPIS Olomouc, 

spol. s r. o. KMČ souhlasí s prodejem části pozemku par. číslo 1076 ostatní plocha o 

výměře cca 263 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za účelem vybudování podélných 

parkovacích stání pro osobní automobily a sanitní vozy. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s prodejem části pozemku par. 

číslo 1076 ostatní plocha o výměře cca 263 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za 

účelem vybudování podélných parkovacích stání pro osobní automobily a sanitní vozy. 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.2. Projednána potřeba odstranění dvou suchých stromů u zadního vchodu Čajkovského 12 

(naproti hřiště).   

 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o odstranění dvou suchých stromů 

u zadního vchodu Čajkovského 12 (naproti hřiště). 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.3. Projednána možnost zprovoznění fontány v parčíku pod Jaltou a možnost revitalizace 

parčíku pod Jaltou. 
 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o zprovoznění fontány v parčíku 

pod Jaltou a doporučuje revitalizaci celého parčíku pod Jaltou. 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 

3.4. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o opravu klapajících kachliček 

chodníku u schodů do Jalty (k jeslím a ke schůzovní místnosti KMČ). 

(10 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
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IV. Nové požadavky 
 

 

4.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o odstranění dvou suchých stromů 

u zadního vchodu Čajkovského 12 (naproti hřiště). 
 

4.2. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o zprovoznění fontány v parčíku 

pod Jaltou a doporučuje revitalizaci celého parčíku pod Jaltou. 
 

4.3. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádá o opravu klapajících kachliček 

chodníku u schodů do Jalty (k jeslím a ke schůzovní místnosti KMČ). 

 

 

 

 

V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.35 hodin. Jednalo se o poslední jednání KMČ v tomto 

složení, předseda KMČ poděkoval všem přítomným členům KMČ za výbornou spolupráci a 

za odvedenou práci.  

 

 

 

Zapsal: Mgr. Luděk Krystýn 

Schválil: Mgr. Luděk Krystýn, předseda KMČ č. 13 


