
Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 14. prosince 2009 
Přítomni:  
Mgr. Antoním Staněk, PhD. (předseda), Mgr. Gabriela Medveďová (tajemnice) Jiří Stříž, 
Mgr. Zdeňka Vamberová, Mgr. Richard Šrámek. Ph.D., Ing. Vít Pachta, Jiří Kraclík, Mgr. 
Milan Langer 
 
Nepřítomen:  
Lubomír Coufal 
 
Zástupce městské policie: dle prezenční listiny 
Zástupce policie ČR: dle prezenční listiny 

 
Program: 

1. Zahájení schůze KMČ. 
2. Připomínky a návrhy zástupce PČR a MP 
3. Připomínky z řad občanů 
4. Oprava nepřesnosti v zápise z 9. 11. 2009 
5. Nákup, prodej, pronájem 
6. Různé 

 
Ad 1) 
Předseda KMČ zahájil jednání v 17.30. 
 
Ad 2) 
Připomínky a návrhy zástupce PČR a MP. 
 
 KMČ zašle v tomto zápise termíny schůzí KMČ č. 15 
 
Prosíme MP a PČR o realizaci zákazu parkování na ul. Zikova  20 m před a za výjezdem na 
tuto ulici z ul. Trnkova. Parkující auta znemožňují bezpečný výhled řidičům.   
 
 
Ad 3) 
Připomínky z řad občanů. 
 
1. Mgr. R. Šrámek Ph.D. se pokusí řešit problém majitelky stánku p. Očenáškové (viz. zápis 
z 9. 11. 2009) s majitelem stavební firmy, které patří zábor pozemku za stánkem na zastávce 
U Kapličky. 
 
2. Zástupce Sdružení majitelů bytů na ul. Družební 9 – 19 paní Štembírková žádá o celkový 
přehled výsadby zeleně v naší městské části. Především na ul. Družební 9 – 19. Vysazené 
stromy jsou příliš blízko domů a hrozí, že budou v budoucnu bránit přístupu světla do bytů.   
Rovněž p. Štembírková vznáší dotaz ohledně úklidu chodníku v proluce mezi panelovými 
domy směrem k Bille na ul. Družební. 
 
Vyjádření KMČ: 
KMČ požádá odbor životního prostředí o podrobný plán výsadby zeleně a požádáme rovněž 
vyjádřeni odboru k problematice vzrostlých stromů, které evidentně budou v budoucnu bránit  
přístupu světla do bytů. 
 



KMČ vznese dotaz směrem k řediteli TS, Bc. M. Petříkovi, zda bude i tato poměrně 
frekventovaní proluka uklízena. 
 
3. Žádost o odstranění laveček – ul. Rožňavská 11 – 13 (za domy) (Č. j. 
SmOL/ŽP/55/19409/2009/Ste). 
 
Stanovisko KMČ: 
KMČ souhlasí s odstraněním laveček. 
 
4. Žádost o odstranění laveček – ul. Slavonínská 22 (za domem) (Č. j.  
SmOl/ŽP/55/18603/2009/Ste). 
 
Stanovisko KMČ: 
KMČ souhlasí s odstraněním uvedených laveček. 
 
 
Ad 4) 
Oprava nepřesnosti v zápise z 9. 11. 2009 
Použití kompostovače bylo myšleno v dvojím smyslu. Buď pro použití pro jednu fyzickou 
osobu na vlastním pozemku, nebo použití pro veřejnost na pozemku veřejném. 
 
 
Ad 5) 
Nákup, prodej, pronájem 
 
SmOl/Maj/22/5681/2009/Výs. Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního 
města Olomouce. Část. 235/23 orná půda o výměře 16,5 m2 a v k. ú. Povel, obec Olomouc. 
 
Stanovisko KMČ: 
KMČ souhlasí s pronájmem. 
 
Č.j. MAJ_PR/174/2004/Ji. Žádost o o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního 
města Olomouc. Část pozemku parc. č. 235/23 orná půda o celkové výměře 36 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc 
 
Stanovisko KMČ: 
KMČ souhlasí s prodejem. 
 
SmOL/Maj/22/6484/2009/Výs. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji parc. č. 513 ostatní 
plocha o výměře 67m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc. 
 
Stanovisko KMČ: 
KMČ souhlasí s prodejem s připomínkou, aby bylo přihlédnuto k vyhlášce č.398 z 18. 11. 
2009 o bezbariérovosti. 
 
SmOL/Maj/22/6192/2009/Výs. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního 
města Olomouce. Parc. č. 572 ostatní plocha o výměře 257 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, 
parc. č. 9/1 zahrada o výměře 525 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc. 
 
Stanovisko KMČ: 



Pokud výstavba na uvedených parcelách nebrání jiným záměrům města, KMČ s prodejem 
souhlasí. 
 
 
Ad) 6 
Různé: 
 
P. Stříž informuje KM Č o setkání s Mgr. P. Swaczynou (oddělení odpadového 
hospodářství). 

1. Pilotní projekt uvažoval zavedení kompostérů  v roce 2009. Náklady na něj byly 
vyčísleny na částku asi 10 milionů korun. Náklady nebyly kryty a budou nárokovány 
na rok 2010. Realizace projektu by měla proběhnout v roce 2011. 

2. Dle dohody KMČ a oddělení odpadového hospodářství budou požadavky občanů na 
kompostéry průběžně evidovány a na konci roku 2010 předány za KMČ k vyřízení. 

 
Termíny jednání KMČ č. 15 pro rok 2010: 
 
11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5., 14.6., v červenci a srpnu jednání jen v případě nutnosti, 13.9., 
11.10., 8.11., 13.12. 
 
 
 
KMČ přeje všem obyvatelů městské části č. 15 klidné Svátky a v novém roce hodně zdraví a 
štěstí. 
 
. 
 
 
Příští schůze KMČ se koná 11. ledna v 17.30 v DSP na ul. Peškova 1. 
 
Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová 
Schválil: Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. 


