
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 3. 2. 2014 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Program: 1. Zahájení schůze 
 2. Připomínky ze strany PČR a MPO 
 3. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 13. 1. 2014 
 4. Připomínky ze strany veřejnosti 
                     5. Žádost o sdělení stanoviska 
                     6. Různé  
                                                                                   

1.  Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30 

2.  Připomínky ze strany PČR a PMO. 

2.1. Z minulé schůze – žádost na MPO o častější kontrolu v ul. Novosadský dvůr. 
Požadavek z Česko Britské Mezinárodní školy hlavně v časovém intervalu od 7:30 do 8:30 a 
odpoledne mezi 14. a 15 hodinou. MPO provádí pěší pochůzky. Požadavek trvá. 

   

3. Vyřízené podněty ze schůze 13. 1. 2014. 

 3.1. Informace Mgr. G. Medveďové o jednání k projektové dokumentaci na rekonstrukci 
komunikace a rozšíření parkovacích ploch v ul. Werichova, které proběhlo 17. 1. 2014 v sídle 
firmy DS+GEOprojekt. Zástupci SVJ paní Uhlířová a pan Lorenc upozornili na nutnost 
zajistit průjezdnost pro vozidla integrovaného záchranného systému a také pro vozidla 
Technických služeb města Olomouce. KMČ vzala na vědomí informaci o připomínkách 
k výsadbě zeleně ze strany SVJ Werichova. 
 
4. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti. 

4.1. Pan Švehlík upozornil KMČ na změny pohybu chodců v ulicích Skupova, 
Rooseveltova 78-96, Trnkova, Radova a Zikova. V této lokalitě po zahájení provozu nové 
tramvajové linky dochází ke zvýšenému pohybu chodců a častému přecházení vozovek. 
Situace je pro chodce nebezpečná, protože zde chybí přechody a za zaparkovanými auty je 
řidiči vidí až na poslední chvíli. Povolená rychlost je 50 km/hod. Pan Švehlík žádá o umístění 
dopravních značek, které by snížily rychlost na 30 km/hod. Předsedkyně předá žádost na 
Odbor dopravy. 

4.2. Pan Velech vznesl dotaz, zda plánované nové parkoviště na ul. Trnkova plně nahradí 
ztrátu parkovacích míst, která zanikla v souvislosti s výstavbou tramvajové trati na Nové 
Sady. KMČ tuto informaci nemá.  

 
Písemné připomínky: 

4.3. Ing. Michal Vyroubal upozornil na nevhodné umístění kontejnerů na tříděný odpad na 
ulici Fischerova. Tyto kontejnery stojí v komunikaci, kterou zužují. Za kontejnery 
je dostatek volného místa pro jejich umístění. Toto místo je vyvýšené a obehnáno obrubníky, 
proto je nutná stavební úprava. KMČ tento požadavek podporuje a navrhuje vyřešit podobnou 
situaci v ul. Peškova, kde před domem č. 2 jsou dva kontejnery umístěny na chodníku a 
omezují pohyb rodičů s kočárky a občany na invalidním vozíku.  
 

4.4. Žádost o povolení letní předzahrádky, která by byla součástí Cukrárny-Kavárny 
KAPLIČKA na ul. Družební 769/2F, Nové Sady Olomouc. KMČ souhlasí s povolením 
předzahrádky 



 
5. Žádosti o sdělení stanoviska:  

5.1. Č.j.: S-SMOl/Maj/215632/2013/OMAJ/Vys žádost o sdělení stanoviska k prodeji části 
parc. č. 94/1 ostatní plocha o výměře 744 m² v k. ú. Nové Sady. Pozemek se nachází při ul. U 
Kapličky. Mgr. Hložková žádá o prodej části pozemku za účelem výstavby rodinného domu.  

Vyjádření KMČ:Pokud MMOl nemá s předmětným pozemkem jiné záměry, KMČ nemá 
žádné námitky k prodeji. 
 
6.  Různé 

6.1.  Novosadsko-povelské slavnosti a stanovila datum konání na 6. 6. 2014. 

 
Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18:45  
 
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 3. 3. 2014 v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 
 
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková  
 

 

 

 

 

 

 
 


