
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice 

Zápis č. 5/2021 z jednání KMČ 13 Olomouc – Nová Ulice  
ze dne 11. 5. 2021 

 
KMČ 13 nemůže vzhledem k současným podmínkám pořádat veřejné zasedání, ale k  
11.5.2021 řeší veškeré úkoly online. Do probíhajících online debat a komunikace se do 
11.5.2021 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) oprava chodníků 

Komise v letošním roce odhlasovala opravu chodníků: 
 
 1/ Lokalita chodník ul. Hraniční 25-27.  
Předlažba na 30/30 viz příloha  
Cena celkem……………………………………………………………………. 125 285,82 Kč  
2/ Lokalita přístupový chodník ul. Hraniční 25.  
Předlažba na 30/30 viz příloha  
Cena celkem……………………………………………………………………. 26 353,80 Kč  
4/ Lokalita přístupový chodník ul. Hraniční 27.  
Předlažba na 30/30 viz příloha  
Cena celkem……………………………………………………………………. 36 684,78 Kč  
 
Dále KMČ bude pracovat na vybudování nového chodníku u výměničky na Hraniční.  
 
2) Projektový námět  
 
Komise podává žádost o „Přechod pro chodce k areálu MŠ Čajkovského – ul. Pionýrská“ 
Vytvoření bezbariérového přístupu s přechodem pro chodce do areálu MŠ Čajkovského 
(ul. Pionýrská). 
 
3)Stojany na kola 

V okolí konečné stanice tramvaje na Nové ulici budou dle požadavku komise umístěny 
nové stojany na kola. 

4) Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice projednala na svém jednání žádost o 

sdělení stanoviska k prodeji nemovité věcí ve vlastnictví SMOL, Spisová značka: S-

SMOL/098693/2021/OMAJ/Bel,  

 
Nemovitá věc: parc. č. 1075 ostatní plocha o výměře 1709 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc. 
 
Záměr žadatele: Předmětný pozemek se nachází při ulici Za vodojemem. Společnost ABA 
Projekt s.r.o. žádá o jeho prodej za účelem bytové výstavby. Pozemek je zčásti využíván 
jako hřiště a nachází se na něm stanoviště na tříděný a směsný odpad.  
 
Hlasování Pro:  1  

  Proti:  6  

  Zdržel se:  4  



 
 
Komise městské části č. 13 Olomouc – Nová Ulice nesouhlasí s prodejem nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce parc. č. 1075 ostatní plocha o výměře 1709 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.  
Tato část Olomouce je již stavebně zahuštěná, dle KMČ 13 je likvidace dětského 

hřiště nepřípustná. Nikde není ani uvedena žádná protihodnota, jakou developer 

nabízí. Lokalita vykazuje neúměrné zatížení parkování vozidel,  v případě dalších 16-

20 bytů není komisi jasné, kde budou obyvatelé parkovat. 

 

Další veřejné jednání KMČ 13 - Nová Ulice proběhne 8. 6. 2021 v 17.30 hodin v Klubu 
pro seniory, I. P. Pavlova 69, Jalta - levá část v přízemí.  

 


