
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 6. 6. 2016 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: dle prezenční listiny 

 

Program: 1. Zahájení schůze 

 2. Připomínky ze strany PČR a MP 

 3. Podněty stran veřejnosti 

 4. Spolupráce se Hřbitovy města Olomouce 

 5. Jubilanti 

 6. Sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí 

 7. Zpráva J. Flögela o jednání o úpravách vnitrobloku na ul. Zikova 

 8. Různé  

    

                                                                                                                            

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

2. Připomínky k a ze strany PČR a MPO: 

1. Na podnět občanů prosíme MP a PČR, aby v rámci pochůzek kontrolovali, zda děti neničí 

svými hrami kapličku (ke hraní fotbalu využívají dveře kapličky a zároveň ničí okolní 

fasádu). 

2. Děkujeme MP a PČR za pomoc při odstraňování nepojízdných vozidel z parkovacích stání 

např. na ul. Fischerova. 

 

3. Podněty stran veřejnosti a členů komise: 

1. KMČ se bude zabývat dotazem a podnětem p. Crhové (a p. Svitavského) stran vystavění 

branek na fotbal, aby děti pro tuto hru nevyužívaly vchodových dveří kapličky a dále pak 

upozorněním na černou skládku na ul.Voskovcova.  

2. KMČ se bude zabývat podnětem p. Zahradníčkové a p. Smékalové týkající se legality 

soukromých parkovacích stání na ul. Fischerova 7–9 (cca 25 parkovacích míst). 

3. KMČ se bude zabývat podnětem p. Štajgra na opravu propadlin ve vozovce na ul. 

Rokycanova. 

4. KMČ se bude zabývat podnětem p. Kalmana týkající se přechodu na ul. Zikova. 

5. KMČ se bude zbývat podnětem p. Novotné na odstranění lavičky na ul. Werichova (č. 29). 

6. KMČ se bude zabývat podnětem p. Ondrouška. Požadavek dočasného parkování před 

školkou na ul. Střední Novosadská.  

7. KMČ se bude zabývat podnětem p. Rakovského, které se týká nepřehledného vodorovného 

značení na ul. Střední Novosadská.  

 

4. Spolupráce se Hřbitovy města Olomouce: 

KMČ sbírá podněty stran veřejnosti týkající se hřbitova v naší městské části (stav, údržba, 

poskytované služby). Ty pak budou následně zaslány panu PhDr. R. Kašparovi, který se jimi 

bude dále zabývat.  

 

5. Jubilanti: 

Členové KMČ se většinově usnesli na stanovení jednoho dne (dopolední a odpolední 

slavnostní obřad) na setkání s našimi jubilanty. Přesné datum bude konzultováno s p. 

Romanovskou.  

 

 



6. Sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí: 

1. Č. j.: S-SMOL/107045/2015/OMAJ/Sac. Žádost o sdělení stanoviska ke zřízení služebnosti 

cesty na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Parc. č. 276/26 

ostatní plocha a parc. č. 276/27 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce. 

Vyjádření KMČ: členové souhlasí se zřízením služebnosti cesty.  

2. Č. j. SMOL/115616/2016/OMAJ/MR/Tom. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji, případně 

nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Parc. č. 535/28 zahrada o 

výměře 42 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc.  

Vyjádření KMČ: pokud nemá město s pozemkem jiný záměr, KMČ souhlasí s prodejem, 

případně s nájmem.  

 

7. Zpráva člena komise J. Flögela o jednání o úpravách vnitrobloku na ul. Zikova: (přesun 

lavičky, odstranění vykloněných a nefunkčních sušáků, vč. pneumatik). KMČ podporuje 

úpravu daného prostoru ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce.  

 

8. Různé: 

KMČ požádá o podrobnou konzultaci s kompetentními osobami o plánované 3. etapě 

výstavby tramvajové tratě.  

 

 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.30. 

 

Příští jednání KMČ č. 15 se koná dne 5. 9. 2016 v 17.30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP 

Peškova 1. 

Jednání komise je veřejné. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph. D.  

 

 


