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Zápis č. 12/2018 z jednání KMČ č. 13 Olomouc – Nová Ulice ze dne 11. 12. 2018 

 
 I. Zahájení 

       

KMČ č. 13 svolala schůzi na 18.00 hodin dne 11. 12. 2018 do bývalého internetového pracoviště v 

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

 
                                

II. Prezence  
 

Přítomni: Mgr. Radka Piskačová, Mgr. Luděk Krystýn, Vojtěch Sýkora, Bedřich Mareček, Zdena 

Tomková, Pavel Sirotňák, Ing. Jaroslav Kuchař, Alena Götzová, Bc. Jakub Nepejchal, Ing. Martin 

Jirotka 

Nepřítomni: Jana Lipovská 
 

Hosté: Jiří Kovalčík – MPO, prap. Metelka - PČR 

 

 

Po představení nových členů zahájila předsedkyně Mgr. Radka Piskačová v 18.00 hod. jednání 

komise městské části. Úvodem přivítala 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. Informace o odpovědích na v minulých zápisech předložených požadavcích KMČ:  

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice žádala o umístění 3. lavičky na 

tramvajové zastávce Pionýrská (směr centrum) tak, aby byla pod přístřeškem. 

Na základě požadavku KMČ Nová Ulice bude 3. lavička na tramvajové zastávce Pionýrská 

(směr centrum) umístěna pod přístřeškem. Termín realizace: do konce letošního roku   

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice navrhovala rozšířit zábranu z pražců 

proti chození lidí přes trávu na konečné zastávce tramvaje po celém prostoru, u nich vysadit 

keře. Po vyrostení keřů do dostatečné výšky, pražce odstranit. Zábrana na konečné zastávce 

Nová Ulice bude rozšířena z důvodu zamezení pohybu osob mimo určené přechody. 

Následně budou vysázeny keře, které vytvoří přirozenou překážku pro přecházení osob a 

umožní zábranu (pražce) odstranit. Termín realizace: do konce letošního roku. 
 
  

3.2. Projednána žádost o sdělení stanoviska k prodeji  nemovitých věcí ve vlastnictví 

SMO, č. j.  S-SMOL/124154/2018/OMAJ/Cih, týkající se části pozemku parc. číslo 651/3 

ostatní plocha o výměře cca 1063 m
2
  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a pozemku 

pozemku parc. číslo 913/42 o výměře cca 620 m
2
  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a 

pozemku parc. číslo 2118 ostatní plocha o výměře cca 390 m
2
  v k. ú. Nová Ulice, obec 

Olomouc za účelem výstavby automatické mycí linky, kdy žadatelem je pan Michal Herman.  

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

parc. číslo 651/3 ostatní plocha o výměře cca 1063 m
2
  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a 

pozemku pozemku parc. číslo 913/42 o výměře cca 620 m
2
  v k. ú. Nová Ulice, obec 

Olomouc a pozemku parc. číslo 2118 ostatní plocha o výměře cca 390 m
2
  v k. ú. Nová 

Ulice, obec Olomouc za účelem výstavby automatické mycí linky. 

(10 proti / 0 pro / 0 se zdržel) 
 

3.3. Projednán občanský podnět o přezkoumání stavu a případném odstranění borovice u 

křižovatky ulic Za Vodojemem a Mošnerova (viz. přiložená fotografie). 

 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice na základě občanského podnětu žádá o 

přezkoumání stavu a případné odstranění borovice u křižovatky ulic Za Vodojemem a 

Mošnerova (viz. přiložená fotografie). 
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3.4. Projednány a schváleny termíny jednání KMČ v roce 2019: 8. 1. 2019, 12. 2. 2019 

12. 3. 2019, 9. 4. 2019, 14. 5. 2019, 11. 6. 2019, 9. 7. 2019, 13. 8. 2019, 10. 9. 2019, 8. 10. 

2019, 12. 11. 2019, 10. 12. 2019 vždy v 17:30 hodin.  

 
 
 

 

IV. Nové požadavky 
 

 

3.1. 4.1. Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice na základě občanského 

podnětu žádá o přezkoumání stavu a případného odstranění borovice u křižovatky ulic Za 

Vodojemem a Mošnerova (viz. přiložená fotografie). 

 

 

 

   
 

V. Závěr 
 Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 19.15 hodin. Jednalo se o poslední jednání KMČ v tomto 

roce a zároveň první jednání KMČ v tomto složení, předsedkyně KMČ poděkovala všem 

přítomným členům KMČ za účast. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Radka Piskačová 

Schválil: Mgr. Radka Piskačová, předseda KMČ č. 13 


