
Program KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady ze dne 12. 3. 2012 
 
Přítomni: PhDr. A. Adamíková, Mgr. G. Dimmroth, Bc. J. Brada, J. Kraclík,  
Mgr. G. Medveďová, Mgr. A. Staněk, Ph.D., Ing. K. Šimek, Ing. J. Schubert, 
Mgr. P. Rak  
Omluveni: Mgr. Zdeňka Vamberová, Mgr. M. Langer, Mgr. P. Kylarová 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Program: 1. Zahájení schůze 
 2. Přivítání a představení nových členů KMČ  
 3. Připomínky ze strany PČR a PMO 
 4. Připomínky ze strany veřejnosti 
 5. Žádosti k sdělení stanoviska 
 6. Rozhodnutí MmOl 
 7. Různé 
 

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

2. Rada města Olomouce jmenovala Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. a Mgr. Pavla Raka členy 
komise a na návrh klubu zastupitelů ČSSD odvolala z funkce člena KMČ MUDr. Tomáše 
Březinu. Počet členů komise je nyní 14. 

3. Připomínky ze strany PČR a PMO. 

3.1. Občané upozorňují na porušování zákazu parkování na konci ulice Fischerova a 
žádají MPO o kontroly. 

3.2. Občané upozorňují v oblasti Werichova 7 – 9 na majitele velkých psů, kteří nechávají 
psy volně pobíhat a žádají o MPO o kontrolu a nápravu. 

4. Připomínky ze strany veřejnosti: 

4.1. Požadavek na obnovení značky na ul. Voskovcova označující parkovací stání pro 
invalidy stále trvá. 

4.2. Občané upozorňují a větší množství psích exkrementů na sídlišti a žádají TS 
Olomouc o častější úklid v této oblasti. 

4.3. Občané upozorňují na špatný úklid spadaného listí po podzimu 2012 a žádají TS 
Olomouc o nápravu. 

4.4. Občané upozorňují na špatný stav chodníku v ulici Rožňavská. 

4.5. Občané upozorňují na ničení tabulek zakazujících vstup se psy na dětské hřiště 
v okolí ulice Werichova 5 – 7 a dotazují se na nápravu. 

4.6. Občané se dotazují na možnost obnovy nedávno pokácených stromů mezi domy 
Werichova 5 – 7 a supermarketem Albert. 

4.7. Občané žádají a zřízení spojení městské hromadné dopravy sídliště Nové sady a 
fakultní nemocnice. 

4.8. Občané žádají o zřízení novách houpaček na dětském hřišti za domy v ulici 
Fischerova. 

5. Žádost  č. j. SMOl/Maj/22/365/2012/Pr o sdělení stanoviska k pronájmu části pozemku 
parc. č. 401/1 zahrada o výměře 178 m² v k. ú. Nové Sady. Manželé Roušovi žádají o 
pronájem za účelem užívání zahrádky a k rekreaci. Pozemek užíval na základě smlouvy o 
nájmu pan Pokorný, který požádal o ukončení smlouvy o nájmu ke dni podpisu smlouvy o 
nájmu s manžely Roušovými. 



Stanovisko KMČ: hlasování PRO 9 / PROTI  0 / ZDRŽEL SE 0. 
Žádost č. j. SMOl/Maj/22/365/2012/Pr o obecné vyjádření k možným budoucím 
pronájmům předmětných pozemků parc. č. 401/3, 401/1, 401/9 v k. ú. Nové Sady za 
účelem využívání jako zeleninové zahrádky, zahrady, k rekreaci, dále za účelem užívání 
pozemků pod stavbami pro rodinnou rekreaci u pronájmu pozemků parc. č. st. 603/1, 
604, 605, 606, 608 vše v k. ú. Nové Sady.  

Stanovisko KMČ: hlasování PRO 9 / PROTI  0 / ZDRŽEL SE 0. 
KMČ souhlasí s pronájmem do 31. 12. 2012 
 

Žádost č. j. SMOl/Maj/22/634/2012/Sk o sdělení stanoviska k pronájmu parc. č. 622/6 
zahrada o výměře 273 m² v k. ú. Nové Sady. Pan Dráb žádá o pronájem za účelem 
užívání zeleninové zahrádky a žádá o oplocení předmětného pozemku. 

Stanovisko KMČ: hlasování PRO 9 / PROTI  0 / ZDRŽEL SE 0. 
KMČ souhlasí pouze s pronájmem. 
 

Žádost č. j. SMOl/Maj/22/634/2012/Sk o obecné vyjádření k možným budoucím 
pronájmům pozemků parc. č. 622/6 zahrada o výměře 1230 m² v k. ú. Nové Sady za 
účelem využívání jako zeleninové zahrádky, zahrady, k rekreaci.  

Stanovisko KMČ: hlasování PRO 9 / PROTI  0 / ZDRŽEL SE 0. 
KMČ souhlasí s pronájmem do 31. 12. 2012 
 

Žádost č. j. SMOl/Maj/22/5790/2011/Pr o sdělení stanoviska k pronájmu pozemku parc. 
č. 446/13 zahrada o výměře 186 m² a části pozemku parc. č. 446/15 zahrada o výměře 

23 m² za účelem užívání příjezdové komunikace. Dále majitelé bytových jednotek Pavel 
Hrabal, Ludmila Michálková, Jitka Zbořilová žádají o pronájem části pozemků parc. č. 
446/15, 446/13 za účelem užívání zeleninové zahrádky. 

Stanovisko KMČ: hlasování PRO 9 / PROTI  0 / ZDRŽEL SE 0. 
KMČ nemá námitky. 

 

6. Rozhodnutí MmOl – komise bere na vědomí. 

7. Různé: 

7.1. KMČ diskutovala o velkém provozu automobilů v oblasti mezi ulicemi Polská, 
Rooseveltova, Velkomoravská a Schweitzerova. Někteří řidiči v oblasti jezdí 
maximální možnou dovolenou rychlostí, což ovšem není přiměřené vzhledem k užší 
vozovce a parkování dalších automobilů. KMČ zváží možnosti řešení a bude se 
situací v dané lokalitě zabývat na příštím jednání. 

7.2. Informace o výluce žel. Dopravy mezi žel. St. Olomouc hl.n. – Prostějov hl.n. ve 
dnech 12. – 15. 3. 2012 a 27. 3. 2012. 

7.3. Informace o umístění kontejnerů na sběr použitého textilu a rozmístění kontejnerů – 
vyvěšeno na nástěnce KMČ 15. 

7.4. Harmonogram sběrových sobot – jaro 2012 – vyvěšeno na nástěnce KMČ 15. 

7.5. Novosadsko – Povelské slavnosti. 

− Termín stanoven předběžně na konec září. 



− Program (vystoupení žáků ZŠ Rožňavská, vystoupení kapel, vystavení panelů 
zobrazující historii části obce atd.). 

− Důležité zjistit, jaké náklady byly spojeny s poslední oslavou. 
 

Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18.30. 
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 2. 4. 2012 v 17.30 hodin v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 
 
Zapsal: Gerd Dimmroth  
Ověřila: A. Adamíková 


