
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

Zápis č. 2/2021 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice  
ze dne 9. 2. 2021 

 
KMČ 13 nemůže vzhledem k současným podmínkám pořádat veřejné zasedání, ale k 
19.2.2021 řeší veškeré úkoly online. Do probíhajících online debat a komunikace se do 
19.2.2021 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) Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice projednala na svém jednání dne 

9. února 2021 žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věcí ve vlastnictví SMOL,  
spisová značka: S-SMOL/286175/2020/OMAJ/Bel  ,  
nemovité věci: parc. č. 201/7 ostatní plocha o výměře 828 m2, parc. č. st. 2156/1 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m2, na kterém se nachází stavba č. p. 1193, 
rod. dům ve spoluvlastnictví manželů Ritterových,  
parc. č. 201/9 ostatní plocha o výměře 1070 m2, parc. č. st. 2155 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 331 m2, na kterém se nachází stavba č. p. 1192, bydlení ve 
spoluvlastnictví manželů Šťastných, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.  
Záměr žadatele: Předmětné pozemky se nachází při ulici Kšírova. Odbor majetkoprávní 
obdržel žádost pana JUDr. Zdeňka Šťastného a pana JUDr. Petra Rittera o prodej 
předmětných pozemků za účelem sjednocení vlastnictví.  
Hlasování Pro:  8  

 Proti:  0  

 Zdržel se:  3  

 
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s prodejem nemovité věci 
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice současně s vyslovením souhlasu při 
hlasování žádá o zodpovězení dotazu, zda oba jmenovaní platili za pozemky, které 

chtějí nyní koupit nájemné a zda vůbec měli pozemky v nájmu? 

 
2) Oprava lavičky na Hraniční 7 – prosba o opravu lavičky, která byla poškozena při 
opravě chodníků.  
Podnět KMČ bude zařazena do našeho interního registru požadavků, 
realizace bude zahrnuta do plánu prací TSMO, a.s., a bude hrazena z finančních 
prostředků odboru dopravy a územního rozvoje. 

  
3) 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.  
 



4)útvar hlavního architekta a tým MCA atelieru - zpracovatele Koncepce veřejných 
prostranství města Olomouce (KVP) -  uspořádal online workshop, jehož cílem bylo 
sesbírat podněty a získat přehled o hodnotách a problémech olomouckých veřejných 
prostranství. Zaslali stručné shrnutí cílů a průběhu workshopu a SWOT analýzu která je 
jedním z hlavních pracovních výstupů analytické fáze KVP. Do ní se mj. propsala 
nejdůležitější témata, jež mezi účastníky workshopu rezonovala a bude sloužit jako 
podklad pro další práci na koncepci.  
Aktuality a více ke KVP můžete sledovat zde: 
https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-
prostranstvihttps://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi 
 
5) Komise během února sbírá a finalizuje podněty k estetizaci a opravám chodníků. 
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