
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady ze dne 9. 1. 2012 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Program:  1. Zahájení schůze 
 2. Připomínky ze strany PČR a PMO 
 3. Připomínky ze strany veřejnosti 
 4. Žádosti k sdělení stanoviska 
 5. Rozhodnutí MmOl 
 6. Různé 
                
ad. 2 str. M. Rampa (MPO)  – MPO provádí kontroly parkování v ulici Peškova. 

- MPO provádí měření rychlosti jen po schválení PČR. KMČ 
dá požadavek MPO, aby zařadila měření rychlosti v ulici 
Peškova do plánu a předložila jej PČR. 

 Občané upozorňují na časté krádeže v ulici Družební a Velkomoravská. 
  
ad. 3 Požadavek na obnovení značky na ul. Voskovcova označující parkovací stání pro    
         invalidy stále trvá. 

 
         Žádost o povolení předzahrádky pro Cukrárnu-Kavárnu Kaplička na ul.  
         Družební 769/2F.  Žádost podala elektronicky Tereza Jančová v zastoupení  
         provozovatele J. Mosera. 
         Vyjádření komise: nemá námitky 
 
 
ad. 4 Žádost č. j. SMOl/Maj/22/5788/2011/Výs o sdělení stanoviska k pronájmu s následným 

prodejem jedná se o část parc č. 600/1 ostat. Pl. O výměře 55 m² v k. ú. Nové Sady. 
Pozemek se nachází při ul. Jeronýmova. Pan Černý žádá o pronájem a následným 
prodejem za účelem zřízení a užívání 3 šikmých parkovacích stání. Je vlastníkem 
sousedních pozemků, na kterých plánuje výstavbu bytového domu.   

Vyjádření komise: členové komise se nadpoloviční většinou zdrželi hlasování. Žádost je 
spojena s následným prodejem pozemku. Komise nemá bližší informace o vlastnictví 
sousedních pozemků a případných možnostech jejich využití. 

 
Žádost č. j. SMOl/Maj/22/5861/2011/Ji o sdělení stanoviska k darování do majetku st. 
m. Olomouce, jedná se o parc. Č. 235/24 orná půda o výměře 434 m² v k. ú. Povel, parc. 
Č. 235/27 orná půda o výměře 269 m² v k. ú. Povel pozemky se nachází při ul. 
Fischerova a Peškova jsou ve vlastnictví společnosti STAFOS spol. s r. o., která žádá o 
uzavření darovací smlouvy na převod pozemků do vlastnictví statutárního města 
Olomouc. 
Vyjádření komise: považujeme žádost za nevýhodnou pro město, ale respektuje 
předchozí dohody mezi městem a vlastníkem pozemků. 
 
Žádost č. j. SMOl/Maj/22/2233/2011/Ha o sdělení stanoviska k prodeji majetku st. m. 
Olomouc, jedná se o pozemek parc. Č. 726 zahrada o výměře 204 m², část pozemku 
parc. 137 orná půda o výměře 1 355 m² v k. ú. Nové Sady. Pozemky se nachází při ul. 
Andělská a manželé Krejčí žádají o odprodej za účelem výstavby rodinného domu. 

          Vyjádření komise: nemá námitky, pokud vlastník pozemku nemá jiný záměr.          



 ad. 5 Komise se seznámila s vydanými rozhodnutími MmOl. 
 
 
ad. 6 Předsedkyně komise předala kontakty na realizátory brožurky o historii části města  
         Nové Sady a Povel    

 
Předsedkyně komise upřesnila termíny dalších schůzí komise: 
6.2.2012, 12.3.2012, 2.4.2012, 14.5.2012, 4.6.2012, 3.9.2012, 1.10.2012, 5.11.2012, 
3.12.2012. 

 
Zapsal: Mgr. Gerd Dimmroth 
Ověřila: PhDr. Alena Adamíková  
 


