
Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 11. května 2009 
 
 

Přítomni:  
Mgr. Antonín Staněk Ph.D. (předseda), Mgr. Gabriela Medveďová (tajemník),  Jiří Kraclík, 
Mgr. Milan Langer, Jiří Stříž, Zdeňka Vamberová,  Ing. Vít Pachta, Mgr. Richard Šrámek, 
Ph.D. 
 
Zástupce policie ČR: dle prezenční listiny 
 
Zástupci MP: dle prezenční listiny 
 
Občané MČ č. 15: dle prezenční listiny 
 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Žádost: Akutní oprava chodníku na ul. Rooseveltova č. 80 a 82 a žádost o opravu 

chodníků na ul. Rožňavská a po celé délce ul. Dolní Novosadská 
3. Vyjádření zástupců MP 
4. Aktuální požadavky stran občanů 
5. Různé 
6. Prodej majetku města 
7. Závěr 

 
 
Ad 1)  

Předseda KMČ č 15 zahájil jednání v 17.30. 
 
Ad 2) 
 
Žádost: Akutní oprava chodníku na ul. Rooseveltova před domem č. 80 a 82. 
 

Paní Brančínková podává žádost o opravu chodníku na ul. Rooseveltova, před domem č. 
80 a 82. Chodník je propadlý a při deštích z něj voda  stéká pod budovu. Rovněž vozovka je 
v těchto místech propadlá a voda se v propadlině drží velmi dlouho. Stejný problém se týká i 
chodníku směrem k bývalé Moravance. 

1. dubna 2009 se v důsledku špatného stavu chodníku stal úraz. Postižená osoba je dosud 
v léčebném režimu. 

 
 
Vyjádření zástupců MP: Místo nafotí a fotodokumentaci postoupí TS města Olomouce. 
Vyjádření KMČ: Vzneseme požadavek na TS o zjednání nápravy. 
 
Ad 3) 
 
Vyjádření  zástupců MP ke stížnosti občanů (viz. zápis ze dne 6.4.2009) ke stavu 
chodníku před rozestavěným domem na ul. Dolní Novosadská č. 59 a 60. a omezení 
rychlosti v téže lokalitě. Dále pak problém rozpadající se lavičky na ul. Handkeho. 



 
1. MP prezentovala fotodokumentaci a bude situaci s majitelem objektu (p. Svobodou) řešit. 
2. Zástupci MP předali KMČ graf vyhodnocení četnosti rychlosti vozidel projíždějící tímto 
úsekem. Rychlost byla snížena na 30 km/h. 
3. Lavička na ul. Handkeho je pravděpodobně soukromá a bude problematické ji odstranit 
 
 
Ad 4)  
 
Aktuální požadavky stran občanů KMČ. 
 
1. Občané požadují při další sběrné sobotě umísti jeden kontejner na ul. Dolní Novosadskou. 
Ideálně na rozhraní mezi novou a starou zástavbou. 
KM Č požadavek občanů podporuje a TS SmOl doporučuje toto umístění. 
 
2. Dále je nutná oprava chodníku na ul. Rožňavská směrem k ZŠ a po celé délce ul. Dolní 
Novosadská. 
KM Č opakovaně opravu chodníku požadovala – nyní je stav havarijní. 
 
3. Odplevelení chodníku v parčíku mezi ulicemi Myslbekova a Špálova a celkovou úpravu a 
údržbu parčíku (viz dopis p. Myslínové). 
KM Č žádá TS SmOl o provedení odplevelení chemickým postřikem. 
 
4. Odstranění nebo radikální prořezání vzrostlé břízy na ul. Werichova před domem č.p. 29. 
Vzrostlý strom roste nakřivo, kořeny zasahují do statiky domu a vzhledem k zateplování 
fasády bude strom vážnou překážkou. 
KM Č doporučuje odstranění stromu.  
 
5. Je nutno odstranit i hromadu štěpky na ul. Werichova. Začíná zahnívat a zapáchat. 
KM Č doporučuje odstranění 
 
Ad 5) 
 
Různé: 
 
Mgr. Milan Langer má následující připomínky: 

1. Rádi bychom se dočkali odpovědí na podněty vznesené na Magistrát.  
2. Jaký objem finančních prostředků, které obdrželo město Olomouc na zateplování 

panelových domů připadá na naši městskou část. 
 
J. Kraclík vznáší dotaz: 
Proč byl zbudován v krátké době přechod před Magistrátem na ul. Hynaisova? A s přechodem 
na ul. Dolní Novosadská, kde je situace s přecházením neúnosná a hlavně nebezpečná, se 
neustále otálí? 
 
Rozpis sekání travní hmoty k nahlédnutí u tajemnice KMČ 
 
 
 
   



Ad 6)  
Žádosti o sdělení stanoviska k pronájmu, prodeji, nabytí či směně majetku statutárního 
města Olomouce v k. ú. Nové Sady 
 
Čj.: SmOl/Maj/22/686/2009/Š 
KM Č nesouhlasí s prodejem části parcely č. 307/1. Z nákresu se umístění stavby jeví jako 
nekoncepční. 
 
Čj.: SmOl/Maj/22/1734/2009/Š 
KM Č nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 127/2. 
 
Čj.: SmOl/OPD/28/366/2008/Mi 
KM Č nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 463. 
 
Čj.: SmOl/ODP/28/426/2008/Mi 
KM Č nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 303/1. 
 
Čj.: SmOl/Maj/22/1268/2009/Š 
KM Č nesouhlasí s výpůjčkou nebo pronájmem předmětných částí pozemku. KMČ se 
domnívá, že k zamýšlenému záměru lze využít vlastní pozemky žadatelů. Chodník, který na 
pozemcích v současnosti leží je využíván občany jako přirozená spojka mezi sídlištěm Nové 
Sady – jih a ulicí Novosadská. Řešením by mohlo být vytvořit příjezdovou komunikaci přímo 
z ulice Novosadská (po dohodě s elektroobchodem). 
 
Čj.: SmOl/Maj/22/1261/2009/Hu 
KM Č nemá námitek k pronájmu parc. č. st. 603/1 a část. parc. č. 401/9. 
 
Čj.: SmOl/Maj/22/1713/2009/Sa 
KM Č nemá námitek k pronájmu části pozemku parc. č. 5/17. 
 
Čj.: SmOl/Maj/22/7214/2009/Sk 
KM Č nemá námitek k pronájmu části parc. č. 5/8. 
 
Čj.: SmOl/Maj/22/844/2009/To 
KM Č nemá námitek k prodeji parc. č. 84 a parc. č. 88/22. 
 
Ad 7) 
 
KM Č č. 15 Nové Sady se seznámila s rozhodnutím Rady SmOl dotýkajícím se 

vybudování nového přechodu pro chodce v návaznosti na zastávku MHD U Kapličky. 

Přechod byl projektován v souvislosti s budováním Moravskoslezské cyklostezky 

v příslušném katastru. Rada SmOl zamítla variantu s přechodem, a to se zdůvodněním, 

že nejsou finance. KMČ společně s občany, MPO a Policií ČR dlouhodobě upozorňuje 

na vysoký počet chodců (dětí), který se pohybuje přes frekventovanou silnici, přičemž 

hrozí vážné úrazy. Situace je dlouhodobě neúnosná. Rozhodnutí Rady je ignorováním 

požadavků občanů z nepodstatného důvodu. Situaci lze řešit tak. Že jiné přechody, které 



jsou v lokalitě plánovány se nevybudují a tento velmi potřebný a požadovaný přechod se 

tak bude moci realizovat. 

KM Č žádá Radu a další orgány, aby své rozhodnutí přehodnotily a zástupce KMČ 

přizvaly k jednání. 

 
Závěr 
 
Předseda KMČ ukončil jednání v 18.15.  
Další jednání komise se koná 8. června 2009 v 17.30 v DSP, ul. Peškova č. 1. 
 
Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová 
 
 
 
 
 
 
 
 


