
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 8. 4. 2013 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Program: 1. Zahájení schůze 
 2. Připomínky ze strany PČR a PMO 
                      3. Informace o zpracování studie Regenerace parku Lesní. Ing. H. Přibylová 
 4. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 4. 3. 2013 
 5. Připomínky ze strany veřejnosti 
                     6. Žádosti o sdělení stanoviska 
                     7. Sdělení MMOl 
                     8. Různé  
 
                                                                                    

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

2. Připomínky ze strany PČR a PMO. 

2.1. Z minulé schůze – žádost o zjištění možnosti měření rychlosti v 
„zóně 30“ – trvá 

2.2. Žádost o prošetření parkování vozidla na chodníku. Fotografie byla 
zaslána PČR a PMO. 

3. Ing. H. Přibylová a Ing. Čech představili studii II. etapy Regenerace parku Lesní. 
Odpověděli dotazy členů KMČ a požádali o další připomínky. 

4. Vyřízené podněty ze schůze 4. 3. 2013 

4.1. Mgr. J. Brada předal požadavek SVJ Kaplička, Družební 769 na opravu prostoru u 
kontejnerů. Žádost byla přijata a Odbor dopravy ji zařadí do evidence hlášených závad. 
Odpověď Ing. P. Pospíšilové vedoucí odboru.  

4.2. Paní Hubáčková nedodala žádné další informace k požadavku o opravu chodníku (viz 
zápis 4. 3. 2013). KMČ se nemohla tímto požadavkem dále zabývat. Předpokládáme, že 
chodník bude opraven v souvislosti s realizací projektu Park Lesní. 

4.3. Dne 7. 3. 2013 byla předána žádost na Odbor dopravy MMOl o doplnění vodorovného 
značení na místech vyhrazených pro parkování osob s průkazy ZTP a ZTP/P na ul. 
Peškova a Voskovcova. K doplnění zatím NEDOŠLO. 

4.4. Žádost č. j. SMOL/Maj/22/5895/2013/To o sdělení stanoviska k prodeji a ke zřízení 
věcného břemena. Jedná se o prodej parc. č. st. 112/7 zast. Pl. o výměře 204 m² v k. ú. 
Nové Sady a části parc. č. 408 zahrada o výměře 12 m² a 13 m² v k. ú. Nové Sady. 
Věcné břemeno obsahující právo chůze a jízdy přes pozemky parc. č. 112/5 zast. Pl. o 
výměře 1395 m², parc č. 422 zahrada o výměře 94 m² v k. ú. Nové Sady ve prospěch 
budovy bez č. p./č. e. jiná stavba na pozemku parc č. st. 112/7 zast. Pl. v k. ú. Nové 
Sady. Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Žlutý kvítek“ Olomouc žádá o 
prodej a zřízení věcného břemene z důvodu nástavby a přístavby stávající klubovny. 
KMČ žádala o doplnění stanoviska ředitelky MŠ Rooseveltova. Paní ředitelka Bc. Věra 
Madejová souhlasí s odprodejem a umožněním vstupu a vjezdu do areálu MŠ a ZŚ. 
Vyjádření KMČ: nemá námitky. 
 

4.5. Žádost č. j.: SMOL/Maj/22/5794/2012/Sk o sdělení stanoviska p prodeji parc. č. 300/2 
orná půda o výměře 6541 m²  v k. ú. Nové Sady. Ing. J. Spurný byl vyzván 
Majetkoprávním odborem, aby upřesnil užívání předmětného pozemku a případně podal 
žádost o pronájem nebo prodej. Ing. J. Spurný podal žádost o prodej a pozemek hodlá i 



nadále využívat k zemědělské činnosti. 
KMČ získala požadované informace z majetkoprávního odboru.  
Vyjádření KMČ: doporučujeme pouze pronájem předmětného pozemku. 
 

5. 5. 1. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti - nejsou 
5.2. Připomínky došlé poštou. 
5.2.1. Pan M. Matoušek se obrátil na členy KMČ se žádostí o projednání: ulice Handkeho 
a Peškova jsou v blízkosti zastávky MHD odděleny pouze chodníkem a úzkým zeleným 
pásem. Někteří řidiči toto oddělení cest nerespektují a vozidly rozjíždí travnatý pás, čímž 
následně je chodník plný bláta a zelený pás zdevastován. Bylo by možné instalovat zde 
nějaké zátarasy (nejlépe betonové, aby neskončily ve sběru), které by tomuto jednání 
zabránily? Šetřením na místě byla tato skutečnost potvrzena.  
KMČ doporučuje zjistit vlastníka pozemku a dále pokračovat v řešení problému. 
5.2.2. Pan M. Matoušek dále žádá o doplnění dopravní značky na křižovatce ulic 
Fischerova a Handkeho. Měla by zde platit přednost zprava, jelikož křižovatka není 
označena značkami. Řidiči jedoucí po Fischerově ul. tuto skutečnost nerespektují, ohrada 
na kontejnery a někdy i auta parkující na zákazu zastavení vyznačeném vodorovným 
značením brání ve výhledu, způsobují konfliktní situace.  
KMČ se bude tímto požadavkem dále zabývat. 
5.2.3. Žádost zástupce SVJ Rožňavská 1-6 o výsadbu zeleně kolem domu. Jedná se o 
prostranství na boční straně č. 6, SVJ žádá o výsadbu z důvodu zamezení znečišťování 
nově opravené fasády a zamezení krácení cesty po trávníku.  
KMČ s tímto požadavkem souhlasí. 

 
6. Žádosti o sdělení stanoviska: 

6.1. Žádost o projednání názvu zastávky nové tramvajové tratě. KMČ podpořila svůj 
původní návrh – Učiliště Rooseveltova.  
6.2. Žádost č. j.: MAJ-EM/40/2004/Sk o sdělení stanoviska k pronájmu částí parc. č. 
622/5 o výměře 4 m², č. 600/2  o výměře 4 m², parc. č. 5/8 orná půda o výměře 4 m² 
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady a parc. č. 495/4 o výměře 4 m² a parc. č. 311/8 o výměře 
4 m² ostatní plocha v k. ú. Povel.  Na části pozemků má společnost Inzertní agentura 
PROFIT s.r.o. má uzavřenou smlouvu o nájmu a žádá o její prodloužení do 31. 12. 2023. 

     Vyjádření KMČ: nemá námitky 
 
 

7. Sdělení MMOl: komise bere na vědomí 
  

8. Různé  

 
8.1. Knihovna – paní ředitelka RNDr. L. Prucková souhlasí s přestěhováním do prostoru 

DPS Peškova 1, které byly dány do užívání KMČ 15. V této souvislosti bude potřeba 
najít nový prostor pro umístění skříňky pro potřeby KMČ. 

 

Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18:45   
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 6. 5. 2013 v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 
 
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková 
 



 

 

 

 

 

 
 


