
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 7. 10. 2013 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: dle prezenční listiny 

Hosté: dle prezenční listiny 

 

Program: 1. Zahájení schůze 

 2. Připomínky ze strany PČR a PMO 

                      3. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 2. 9. 2013 

 4. Připomínky ze strany veřejnosti 

                      5. Opravy chodníků 

                      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. Trvalý požadavek na sledování jízdy cyklistů po chodnících 

2. 2. Majitelé domů v ulici U Kapličky upozornili PMO na porušování vyhlášky při 

parkování vozidel v této ulici a požádali o kontrolu. KMČ se k požadavku připojuje. 

2. 3. Požadavek na kontrolu mládeže v průchodu bytového domu Kaplička, zejména 

v odpoledních nebo podvečerních hodinách. 

 

3. Vyřízené podněty ze schůze 2. 9. 2013  

3. 1. Doplnění vodorovného značení na parkovacích místech vyhrazených pro držitele 

ZTP a ZTP/P na ul. Voskovcova a Peškova – TRVÁ. Žádost byla předána na Odbor dopravy 

MMOl dne 7. 3. 2013. Vodorovné značení bylo z velké části doplněno, ale na ul. Peškova 

před domem č. 2 stále chybí. Dne 28. 8. 2013 pan V. Holý (Odbor dopravy, oddělení 

dopravních opatření) osobně slíbil nápravu. 

3. 2. Pan Matoušek žádal o umístění zátarasu na travnatém pásu mezi ul. Handkeho a 

Peškova. Na TSMO byla předána objednávka na umístění kovových sloupků. Zatím došlo 

pouze k výsadbě zeleně. 

3. 3. Vznést požadavek na příslušný odbor MMOl, na prezentaci projektu revitalizace 

(rekonstrukce) ulice Rooseveltovy z hlediska úpravy chodníků, obrubníků apod. – trvá 

 

4. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti.  

4. 1. Žádost o doplnění požadavků na PMO o kontrolu venčení psů bez vodítek.  

4. 2. Doplnit odpadkové koše na exkrementy. 

 

Požadavky písemné. 

4. 3. Paní Martišková se obrací na KMČ s žádostí o zřízení přechodu pro chodce na ul. 

Slavonínská. KMČ tento požadavek podporuje. Situace s přechody pro chodce je v této 

lokalitě kritická. Nerozumíme, proč není možné tyto opakované požadavky vyřešit. Jedná se i 

o další ulice (Střední novosadská, Dolní novosadská) KMČ opakovaně žádá o řešení. 

 

5. Opravy chodníků. Podle požadavku KMČ byl opraven chodník: 

       5. 1. Spojnice Trnkova – Holečkova škola. 

 



6. Žádosti o sdělení stanoviska:  

     6.1. Č.j.: SMOl/Maj/22/4563/2013/Výs žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku 

parc. č. 340/30 zahrada o výměře 66 m² v k. ú. Povel. Pozemek se nachází při ul. 

Jihoslovanská Mgr. Pelíšková žádá o prodej za účelem rozšíření zahrady. Mgr. Pelíšková je 

vlastníkem sousedních nemovitostí.  

Vyjádření KMČ: Nemá žádné námitky k prodeji, pokud MMOl nemá s tímto 

pozemkem jiný záměr.  

 

6.2. Č.j.:SMOl/Maj/22/4217/2013/Výs žádost o sdělení stanoviska k výkupu do  

majetku statutárního města Olomouce část pozemku parc. č. 210/4 zahrada o výměře 130 m². 

Mgr. Hlaváčová žádá o výkup části pozemku z důvodu, že se na ní nachází protipovodňová 

hráz, která brání využívání části pozemku. 

Vyjádření KMČ: KMČ nemá žádné námitky, pokud je odkup v zájmu města a 

předmětný pozemek nebude pro město žádnou zátěží. 

 

6.3. Č.j.: SMOl/Maj/22/3424/2013/To žádost o sdělení stanoviska ke směně majetku. 

Parc. č. 1736/25 orná půda o výměře 576 m², parc. č. 1736/31 orná půda o výměře 1694 m², 

parc. č. 1736/33 orná půda o výměře 265 m², parc. č. 1736/55 orná půda o výměře 136 m², 

vše v k. ú. Holice u Olomouce za parc. č. 249/21 trvalý travní porost o výměře 961 m², parc. 

č. 247/4 zahrada o výměře 847 m², část parc. č. 265/5 orná půda o výměře 863 m² vše v k. ú. 

Nové sady u Olomouce. Paní Korbelová nabízí své pozemky, aby došlo ke sjednocení 

pozemků v místě, kde se má budovat „Holický les“. Pozemky, které by získala touto směnou 

chce využít za účelem zřízení zahrady a sadu. 

Vyjádření KMČ: směnu nedoporučujeme. Nemáme dostatek informací o možnostech 

využití směňovaných pozemků podle nového ÚP. 

 

6.4. Č.j.: SMOl/Maj/22/4398/2013/Sk žádost o sdělení stanoviska k pronájmu. Část parc. 

č. 728/12 ost. plocha o výměře 7 m², část parc. č. 5/8 ost. plocha o výměře 14 m². Na těchto 

pozemcích je umístěna stavba zahradního posezení u restauračního zařízení. Paní Valsová 

žádá o pronájem. 

Vyjádření KMČ: Nemá námitky k pronájmu. 

 

7. Sdělení MMOl: komise bere na vědomí. 

  

8. Různé:   

 

Předsedkyně ukončila jednání KMČ v 18.45 

Příští jednání KMČ č. 15 se koná 4. 11. 2013 v DSP Peškova 1. 

Jednání komise je veřejné. 

 

Zapsala: PhDr. Alena Adamíková 

 

 

 

 

 

 

 



 


