
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

Zápis č. 1/2021 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice  
ze dne 15. 1. 2021 

 
KMČ 13 nemůžu vzhledem k současným podmínkám pořádat veřejné zasedání, ale k 
24.1.2021 řeší veškeré úkoly online. Do probíhajících online debat a komunikace se do 
24.1.2021 zapojili všichni členové komise: 
 
RADKA PISKAČOVÁ, JAROSLAV KUCHAŘ, VOJTĚCH SÝKORA, BEDŘICH MAREČEK, 
ZDENA TOMKOVÁ, PAVEL SIROTŇÁK, JANA LIPOVSKÁ, ALENA GÖTZOVÁ, ZDENĚK 
ŽÁK, MARTIN JIROTKA, LUDĚK KRYSTÝN 

 
1)Stanoviska k prodejům a nájmům nemovitých věcí: 
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice projednala dne 7. ledna 2021 žádost o 
sdělení stanoviska k prodeji případně nájmu nemovité věcí ve vlastnictví SMOL,  
spisová značka SMOL/059679/2020/OMAJ/Ind, týkající se pozemku parc. č. 651/3 
ostatní plocha o výměře 91 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.  
Záměr žadatele:   
Předmětný pozemek se nachází při ulici Brněnská. O prodej, případně nájem předmětných 
částí pozemku žádá SVJ domu Brněnská 489/58, 490/60, 491/62, 492/64 za účelem 
zřízení nájezdových ramp k zadním vstupům předmětných domů. 
Hlasování 
Při hlasování komise někteří členové odmítli hlasování z toho důvodu, že k předmětné věci 
se nemohu vyjádřit, protože zástavba vjezdových ramp k jednotlivým domovním vchodům 
je již realizována a rampy jsou již namontovány od září 2020. To znamená, že byla 
provedena stavba na cizím pozemku. Z lidského hlediska nemají členové komise s 
rampami pro vjezd problém, nicméně obecný postup je platný jak pro občany tak i pro 
instituce. Požadovat schválení ex post není možné.  
Pokud byly postaveny rampy bez dohody s MMOL, považují někteří členové za vhodné 
naúčtovat za případný nájem zpětně dle rozhodnutí MMOL.  
Celkově tedy při hlasování: 
Odmítli hlasovat, protože hlasovat ex post nelze: 5 

Zdrželi se: 1 

Pro prodej či nájem s tím, že bude naúčtován nájem zpětně: 2 

Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice není schopna vydat stanovisko ex 
post k prodeji či pronájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
parc. č. 651/3 ostatní plocha o výměře 91 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, protože 
zástavba ramp již je realizována. 
 
 
3) V tuto chvíli KMČ 13 kompletuje podklady k estetizaci.  
 
4) Pracujeme na výběru chodníků určených k opravě. 
 
5) kácení, které proběhne nejpozději do 15.03.2021: 
  
- I.P.Pavlova (parčík Jalta) - hloh - suchý - kácení dle oznámení o kácení dřevin rostoucích 
mimo les 

- I.P.Pavlova 24 - topol- provozně nebezpečná dřevina- vyvětvená koruna a z 1/2 proschlá 
- kácení dle oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les 

- ul. Brněnská 64 (za domem) a ul. Pionýrská - smrk (2x) - suchý a bříza (suchá)  - kácení 
dle oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les 



- ul. Hraniční 7 - sakura - kácení dle rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les. 
Náhradní výsadba 1ks dřeviny  bude provedena na dotčeném pozemku parc.č. 1078 v k.ú. 
Nová Ulice.  
 

 


