
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 5. 5. 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 7. 4. 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 - KMČ se obrátila na MPO se žádostí o dodržování nočního klidu 
v herně Q7 na ul. Rožňavská hlavně v pátek a sobotu, kdy se ozývá hlasitá hudba. MPO 
neřešila žádné upozornění na porušování nočního klidu. 

2.2. Zástupci SVJ Trnkova 41, 43 se obrátili se žádostí na MPO o kontrolu pohybu 
fanoušků po fotbalových a hokejových zápasech, kteří se pohybují v lokalitě ul. 
Schweitzerova, Zikova, Rožňavská. Dále upozornili na shlukování se mládeže v prostoru 
dětského hřiště ve vnitrobloku na ul. Trnkova. 

 

3. Vyřízené podněty ze schůze 7. 4. 2014. 

3.1. Podnět Ing. Vyroubala na odstranění klepače na ul. Fischerova. KMČ požádá o 
nacenění odstranění. 
3.2. Zjistit, zda by bylo možné, upravit vyhláškou parkování větších vozidel (užitková 
vozidla, dodávky), které zasahují do chodníků a zabírají více místa. TRVÁ. 

3.3. Pan Ivo Kocourek se obrátil na KMČ se žádostí o umístění laviček v upravené zóně 
kolem Moravy. Na základě dotazu předsedkyně KMČ bylo uvedeno, že se jedná o součást 
protipovodňových hrází a tam není možné umístění mobiliáře. 
 

4. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti. 
4.1. Zástupci SVJ Trnkova 41, 43 se obrátili na KMČ se žádostí o podporu při odkupu 
výměníkových stanic na ul. Zikova, tak aby nebyl objekt prodán subjektu, který jej bude 
využívat jako restaurace, hospody nebo herny. Tato skutečnost by zvýšila riziko narušování 
nočního klidu a poškozování majetku tak, jak se potvrdilo při prodeji podobných objektů. 
Žádost SVJ projedná předsedkyně na příslušném odboru MmOl. SVJ navrhuje využít 
uvedené objekty pro zlepšení občanské vybavenosti. 
4.2. Zástupci SVJ Trnkova 41, 43 dále upozornili na zavádějící čísla z průzkumu využití 
zrušené autobusové linky č. 23 a tramvajové linky č. 3 a 5. Autobus č. 23 ve špičce jezdil 
tak plný, že se dalo často obtížně nastoupit. Naopak tramvaje č.3 a 5 jezdí i ve špičce 
prázdné - v jednom voze cca 12 osob. 

 
Písemné připomínky: nejsou 
 
5. Žádosti o sdělení stanoviska:  

 5.1. Č.j.: SMOl/080697/2014/OMAJ/MRPD/Skl žádost o sdělení stanoviska k prodeji 



parc. č. 283/5 orná půda o výměře 97993 m² v k. ú. Nové Sady, parc. č. 300/2 orná půda o 
výměře 6541 m² v k. ú. Nové Sady. Předmětné pozemky tvoří součást honů v lokalitách Na 
Ostrově a poblíž ul. U Rybářských stavů. Ing. Jaroslav Spurný žádá o prodej za účelem 
zemědělského obhospodařování.  

Vyjádření KMČ: nedoporučujeme prodej předmětných pozemků vzhledem k jejich 
umístění. Doporučujeme pronájem k zemědělskému obhospodařování. 
 

6.  Různé 

6.1. Návrh na opravu chodníku. Spojnice mezi ul. Rožňavská a Zikova a asfaltový 
chodník před provozovnou Herna Jotto 

 

Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18:30 
 
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 2. 6. 2014 v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 
 
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková  
 

 

 

 

 

 

 
 


