
Zápis č. 1 
 
z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady ze dne 9. 5. 2011 
 
Přítomni:  PhDr. A. Adamíková – předsedkyně, Mgr. Z. Vamberová, Mgr. G. Dimmroth,  
Bc. J. Brada, Mgr. M. Langer, Mgr. P. Píšková, J. Kraclík, J. Mrajca, Ing. K. Šimek, Ing. J. Schubert 
 
Omluveni: Mgr. G. Medveďová, Bc. R. Kubíček, MUDr. T. Březina 
 
Hosté: pprap. Dočkal (Policie ČR), M. Rampa (MPO) 
 
Program: 

1. Zahájení schůze KMČ 
2. Představení členů KMČ 
3. Vyjádření zástupců MPO a Policie ČR a podněty z řad občanů 
4. Podněty z řad občanů 
5. Požadavky na vyjádření z MmOl 
6. Písemné žádosti občanů 
7. Rozhodnutí MmOl 
8. Různé 

 
Ad 1) Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17:30. 
Ad 2) Komise začala pracovat v novém složení. Jednotliví členové komise se představili  
a předsedkyně omluvila nepřítomné členy. 
Ad 3) Zástupci MPO a Policie ČR neměli připomínky a ani ze strany komise a veřejnosti nebyly 
vzneseny žádné podněty. 
Ad 4) Zástupce SVJ Mgr. Řondek vystoupil s požadavkem na opravu chodníku na ul. Rožňavská, 
opravu přístřešku na kontejnery pro komunální odpad pro SVJ Rožňavská 8 a 10 a v budoucnu 
zabezpečit úklid listí ze stromů v dané lokalitě. 
Vyjádření komise: Jedná se o opakovaný požadavek a KMČ doporučí požadavek na opravu a bude 
žádat vyjádření MmOl. Mgr. Langer zjistí ceník oprav chodníků TS. 
Ad 5)  
1. Žádost MmOl, odboru koncepce a rozvoje, oddělení koncepce zeleně a rekreace o vyjádření k 
dobudování hřiště Zikova II. Na jednání KMČ Mgr. M. Vaculíková představila projekt a popsala 
návrh vybavení, které se skládá ze vzdušné houpačky, dvoukroutidla – sportovní trenažér a 
závěsného kolotoče se dvěma patry. Tento návrh vychází z požadavku obyvatel dané lokality. Na 
žádost předsedkyně komise byly připraveny i alternativní návrhy. 
Stanovisko komise: komise doporučuje původní navrhované řešení – vzdušná houpačka, 
dvoukroutidlo a závěsný kolotoč se dvěma patry. Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 zdržel se. 
 
2. Č. j. : SMOl/Maj/22/1019/2011/Ji – Žádost o sdělení stanoviska k darování majetku statutárního 
města Olomouce. Jedná se o parc. č. 132/21 ostatní plocha o výměře 988 m² v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce. Pozemek se nachází při ul. Slavonínská. Tělovýchovná jednota MILO Olomouc žádá o 
bezúplatný převod pozemku za účelem vybudování sportoviště a rekreační plochy využívané TJ 
MILO Olomouc a veřejností. TJ MILO Olomouc je vlastníkem navazujících nemovitostí. 
Vyjádření komise: KMČ se tímto požadavkem zabývala a nedoporučila bezúplatný převod s 
odůvodněním, že není v zájmu města bezúplatně převádět své pozemky. Hlasování: 0 pro – 10 proti 
– 0 zdržel se. Komise doporučuje dlouhodobý pronájem. 
 
3. Č. j. : SMOl/ODP/28/351/2010/Mi – Informace o záměru města prodat majetek statutárního 
města Olomouce. Jedná se o část pozemku: parc. č. 320/1 ostatní plocha o výměře 900m² v k. ú. 
Olomouc – město za domem ul. Polská 48. SVJ žádá o koupi pozemku za účelem klidového zázemí 



pro obyvatele přilehlého bytového domu. 
Vyjádření komise: KMČ souhlasí s prodejem předmětného pozemku. Hlasování: 9 pro – 0 proti –  
1 zdržel se. 
 
4. Č. j. : SMOl/Maj/22/1748/2011/Pr – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního 
města Olomouce. Jedná se o parc. č. 14/17 zahrada o výměře 373 m² v k. ú. Nové Sady u Olomouce 
při ul. Na Loučkách. MUDr. Homolková žádá o odprodej pozemku za účelem výstavby ordinace 
praktického lékaře. 
Vyjádření komise: KMČ souhlasí s prodejem předmětného pozemku, pokud statutární město 
Olomouc nemá s pozemkem jiný záměr. Hlasování: 9 pro – 0 proti – 1 zdržel se. 
 
5. Č. j.: SMOl/Maj/22/924/2011/Sk – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního 
města Olomouce. Jedná se o části pozemku parc. č. 495/5 ostatní plocha o výměře 1 m² v k. ú. 
Povel, parc. č. 497/2 ostatní plocha o výměře 1 m² v k. ú. Povel, parc. č. 589/5 ostatní plocha o 
výměře 1 m² v k. ú. Nové sady u Olomouce za účelem umístění informačních navigačních značení. 
Vyjádření komise: komise souhlasí s pronájmem. Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 zdržel se. 
 
Body 1 – 5  neprojednala komise na zasedání 11. 4. 2011, protože jednání probíhalo po skončení 
funkčního období komise. Nově ustavená komise se rozhodla uvedené žádosti projednat i po 
uplynutí lhůty 28 dnů pro vyjádření. 
 
6. Č. j.: SMOl/Maj/22/1936/2011/Pr – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního 
města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 337 m² v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce. O pronájem žádají manželé Vraštilovi za účelem užívání zeleninové zahrádky. 
Vyjádření komise: komise s pronájmem souhlasí. Hlasování : 10 pro – 0 proti – 0 zdržel se. 
 
7. Č. j. : SMOl/Maj/22/1056/2011/Čí – Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního 
města Olomouce. Jedná se o parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m² v k. ú. Nové sady u 
Olomouce. Zemědělské družstvo Slavonín žádá o pronájem pozemku za účelem provozování 
zemědělské výroby. 
Vyjádření komise: KMČ s pronájmem souhlasí. Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 zdržel se. 
 
8. Žádost MmOl, odboru dopravy, oddělení městské hromadné dopravy o sdělení stanoviska k 
požadavku zaměstnanců firmy Ahold o úpravu jízdního řádu linky č. 14. Zaměstnanci požadují 
uspíšení spoje odjez 5:27 z Hlavního nádraží o 5 minut ve dnech pracovního klidu. 
Vyjádření komise: KMČ nezaujala stanovisko, protože nemá dostatek informací o celkovém využití 
spoje a jeho návaznosti na příjezdy vlaků. 
 
Ad 6) 
1. D. Bednářová žádá o povolení zřízení letní předzahrádky v ul. Střední novosadská č. 39 před 
barem Venuše. 
Vyjádření komise: KMČ souhlasí. Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 zdržel se. 
 
2. P. Sedláček žádá o povolení zřízení letní předzahrádky u restaurace Pelikán Skupova 4. 
Vyjádření komise: KMČ souhlasí a požaduje bezbariérový vstup. Hlasování: 10 pro – 0 proti –  
0 zdržel se. 
 
3. M. Rožičová žádá vyjádření k záboru veřejného prostranství za účelem zřízení letní předzahrádky 
pro bar Q 7 Rožňavská 8, parc. č. 5/8 k. ú. Povel. 
Vyjádření komise: KMČ souhlasí. Hlasování: 8 pro – 1 proti – 1 zdržel se. 
 
4. Žádost SVJ Voskovcova 722/6 žádá o úpravu prostoru mezi domy. Jedná se o výsadbu stromů v 



prostoru mezi domy Voskovcova 722/6 a 726/4, o odstranění nefunkčního pískoviště v uvedeném 
prostoru a výsadbu stromů mezi domy 722/6 a 754/8. Dále žádají rozšíření ohrazeného prostoru pro 
umístění kontejnerů pro komunální odpad. 
Vyjádření komise: KMČ s požadavky souhlasí. Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 zdržel se. 
 
Ad 7) KMČ bere na vědomí: 
Č. j. : SMOl/ŽP/55/2075/2011/Jar – Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství za 
účelem umístění předzahrádky pro sezónní restaurační provoz Střední novosadská 27. 
Č. j.: SMOl/OPK/79/840/2011/Nan – Rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace v ul. 
Rožňavská 10 za účelem umístění předzahrádky pro sezónní provoz zařízení Vinotéka. 
Č. j.: SMOl/ŽP/55/2599/2011/Jar – Dohoda o povolení užívání veřejného prostranství za účelem 
umístění předzahrádky pro restaurační provoz na ul. Střední novosadská 18.  
Č. j.: SMOl/OPK/79/1129/2011/Nan – Rozhodnutí o povolení zvláštního používání místní 
komunikace v ul. Jakoubka ze Stříbra vedle č. 3 za účelem výkopu pro horkovodní přípojky. 
Č. j.: SMOl/ŽP/55/2839/2011/Jar – Dohoda o povolení užívání veřejného prostranství na pozemku 
parc. č. 368/2 v k. ú. Nové Sady na ul. Velkomoravská za účelem vybudování nové horkovodní 
přípojky. 
Informace p. Stříže o ukončení zájmu o využívání vývěsky pro KČT. Projednáno na zasedání KMČ 
dne 14. 2. 2011 bod č. 7. 
 
Ad. 8) Volba tajemníka komise se uskuteční na příštím zasedání KMČ. 
 
Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 19:30.   
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 13. 6. 2011 v 17:30 v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 
 
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková  
 
 


