
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 13 
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 

Zápis č.10 ze schůze ze dne 12.11. 2013 
 
 I. Zahájení 
  
          KMČ 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00h dne 12.11. 2013 bývalé internetové pracoviště   

v areálu JALTA (v prvním patře, po schodišti vpravo od ulice I.P.Pavlova) 
                                     
II.  Prezentace  
 
 Přítomny byly následující osoby : 
           J. Procházka 
           D. Sedláčková 
           D. Kundel 
           P. Sirotňák 
           Mgr. L. Krystýn  
           RNDr. J. Köcher 
           J. Vybíhal 
           J. Lipovská 
           Ing. M. Korec 
           PaedrDr. J. Borůvka 
                                
           Hosté:  p. Laštůvka - PČR, Mojžíšek - MPO  
 
  
III. Nové záležitosti 

 
 
a) Připomínky občanů 

           
              - Před domem Hraniční 11 je vzrostlá vrba, která zasahuje do fasády domu a oken. Obyvatelé 

žádají o prořezání 
 

 
 
b) Dotazy, připomínky KMČ 

                  
              - KMČ prosí o prodloužení vybudovaného zábradlí na konečné tramvaje, lidé si zkracují cestu 

přes zeleň.              
 

- Na spojnici ulic Čajkovského a Vojanova nesvítí světlo VO a také u výměníkové stanice   
Čajkovkého.                

 
    
            c)  KMČ bere na vědomí 

    
               - SMOl/Maj/22/5397/2011/ Pr - Stanovisko k pronájmu majetku  

- KMČ souhlasí a nemá námitek mimo poslední dvě části u ul. I.P.Pavlova, které je     
potřeba  ponechat pro plánovanou výstavbu kruhového objezdu 

   
 

               - SMOl/Maj/22/5042/2013/Š - Stanovisko k pronájmu majetku  
      - KMČ souhlasí - nemá námitek 

              



 
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 19:30h.Příští schůze se bude konat dne 10.12.2013              

na bývalém internetovém pracovišti I.P.Pavlova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vytvořil :   David Kundel …….. …………………………………………. 
 
 
Zápis schválil :   Jaroslav Procházka …….. …………………………………



Příloha č.1 
Doručená pošta 
 

p.č Datum 
doručení 

Doručeno od/ 
vlastní 

Počet 
listů 
příloh 

Stručný obsah Způsob 
vyřízení 

Vyřizu
je 

Adre-
sát 

Odesláno 
dne 

Počet 
listů 
příloh 

Záznam o 
převzetí 

Poznámka 
podpis 

1 22.10.2013 SmOl odbor majetkoprávní 
č.j. 
SMOl/Maj/22/5397/2011/ 
Pr 

1 /1 Stanovisko 
k pronájmu 
majetku 

K 
projednání 
 
KMČ 
souhlasí - 
nemá 
námitek 
mimo – viz 
poznámla-  

     Poslední dvě 
části u ul. 
I.P.Pavlova, je 
potřeba 
ponechat pro 
plánovanou 
výstavbu 
kruhového 
objezdu  

2 29.9.2013 SmOl odbor majetkoprávní 
č.j. 
SMOl/Maj/22/5042/2013/Š 

1 /1 Stanovisko 
k pronájmu 
majetku 

K 
projednání 
KMČ 
souhlasí - 
nemá 
námitek 

      

3 29.9.2013 SmOl odbor ŽP č.j. 
SMOL/ 
165730/2013/OZP/PZ/Jar 

2 / 0 Užívání 
pozemku parc.č. 
685/5  

Na vědomí       

            
 
 


