
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

Zápis č. 3/2021 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice  
ze dne 8. 3. 2021 

 
KMČ 13 nemůže vzhledem k současným podmínkám pořádat veřejné zasedání, ale k 
9.3.2021 řeší veškeré úkoly online. Do probíhajících online debat a komunikace se do 
9.3.2021 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. Komise městské části č. 13 Olomouc 
– Nová Ulice souhlasila s prodejem nemovité věci současně s vyslovením souhlasu při 
hlasování žádala o zodpovězení dotazu, zda oba jmenovaní platili za pozemky, které 
chtějí nyní koupit nájemné a zda vůbec měli pozemky v nájmu? 

 
Odpověď MMOL: 
S panem JUDr. Zdeňkem Šťastným je uzavřena smlouva o nájmu ze dne 1. 9. 1993 na 
pronájem pozemku parc. č. 201/9 ostat. pl. o původní výměře 1411 m2 (z pozemku parc. 
č. 201/9 ostat. pl. byl později oddělen pozemek parc. č. st. 2155 zast. pl.) za účelem 
výstavby rodinného domu, staveb s ním souvisejících a ke zřízení zahrady, v souladu 
s územním plánem, a za účelem obvyklého užívání těchto nemovitostí. 
  
S panem JUDr. Petrem Ritterem je uzavřena smlouva o nájmu ze dne 23. 7. 1993 na 
pronájem pozemku parc. č. 201/7 ostat. pl. o původní výměře 980 m2 (z pozemku parc. č. 
201/7 ostat. pl. byl později oddělen pozemek parc. č. st. 2156/1 zast. pl.) za účelem 
výstavby rodinného domu, staveb s ním souvisejících a ke zřízení zahrady, v souladu 
s územním plánem, a za účelem obvyklého užívání těchto nemovitostí. 
 
2) Komise dále projednala novou žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce 

Nemovitá věc: parc. č. 613/3 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc.  
 
Záměr žadatele: Pozemek parc. č. 613/3 se nachází při ulici I. P. Pavlova, vše v k. ú. Nová 
Ulice. Státní podnik Česká pošta, s.p. žádá o bezplatné umístění 1 kusu poštovní 
odkládací schránky (o rozměrech 0,49 m x 0,425 m x 1,645 m) k uložení zásilek pro 
poštovní doručovatele. Schránka se stojanem bude ukotvena k zabetonovanému roštu. 
 
Hlasování:  Pro:  10  

 Proti:  0  

 Zdržel se:  1  

 
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice souhlasí s nájmem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, parc. č. 613/3 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc.  
 
 
 



3)Kácení 
Oodd. městské zeleně OMZOH MMOl vám sděluje, že ve vaši městské části nejpozději do 
15.03.2021 proběhne vykácení tohoto stromu na pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce: 
 
 - ul. Brněnská 80 (před knihovnou) - bříza - suchá - kácení dle oznámení o kácení dřevin 
rostoucích mimo les. 
 
4) Estetizace 
Komise došla ke dvěma hlavním bodům určeným k estetizaci. 
a)nové schody na konečné tramvaje –  v současnosti havarijní stav 

b)parkoviště u hřbitova – nedostatečná kapacita, ale především prostor, který se mění v 
jedno velké baheniště by zasloužil kultivaci a zázemí  potřebné pro pohodlné parkování 
aut 
 
V tuto chvíli oba podněty naceňuje a vyhodnocuje MMOL, přičemž budeme informovat o 
dalším postupu.  
 
 
5) Chodníky  
V letošním roce by komise byla ráda za opravu následujících chodníků: 
 
- chodníku u parkoviště a vchodům do domu na ulici Hraniční (20-24) 
- u lékárny ESO, při jeho přechodu přes průjezd do zdravotního střediska , je drobná 
bariéra pro nájezd kočárků, i vozíčkářů na pokračující chodník směrem k Jaltě. Prosíme, 
aby došlo k nápravě formou úpravy na bezbariérovosti tohoto nájezdu. 
- Chodník, zadní vchod Hraniční č. 27, u výměničky; Chodníček k popelnicím, Hraniční 17 

 
Tyto návrhy také musí projít vyhodnocením patřičných odborů MMOL a naceněním. 
Budeme tedy dále informovat, které budou opraveny a kdy. 
 
 
 
 


