
Komise městské části č. 15– Olomouc – Nové Sady 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  
 

Dne 6. března 2017 

 

 
I. Zahájení: předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30 

 

 

II. Prezence: viz. prezenční listina uložená u předsedkyně komise. 

 

 

III. Schválení minulého zápisu: kontrola minulého zápisu a informace o podnětech 

vyřešených či v řešení.  

 

IV.  

1. Připomínky k a od PČR a MP: 

Žádáme PČR a MP o spolupráci při kontrole dodržování vyhlášky stran venčení 

psů (úklid exkrementů majitelem, náhubek, vodítko). Kontrola lokalit mimo vyhláškou 

povolená místa pro volný výběh psů zvláště podél Moravy.  

PČR informovala o častém namátkovém měření rychlosti na ul. Slavonínská. 

2. Hlasování o opravě chodníku: 

  KMČ jednomyslně odsouhlasila opravu chodníku od ul. Družení po ul. 

Rožňavská ze zvláštního fondu (balíčku) Rady města.  

3. Názvy zastávek:  

KMČ jednomyslně souhlasí s navrženými názvy budoucích tramvajových 

zastávek II. a III. etapy (Zikova, Rožňavská, U Kapličky, Jižní). 

4. KMČ jednomyslně schválila instalaci tří laviček ve vnitrobloku Zikova. 

 

V. Podněty stran občanů a členů komise: 

1. KMČ se bude zabývat podnětem p. Krejčiříkové. Požadavek se týká likvidace 

dosavadních keřů Zlatého deště na ul. Werichova 13 a 15 a jejich nahrazení 

vhodnějšími keři. 

2. KMČ se bude dále zabývat podnětem p. Zbořila na instalaci lavičky na ul. 

Špálova na místo vloni zrušeného pískoviště a klepače.  

3. KMČ se bude zabývat podnětem p. Adamíkové týkající se ostříhání pásu keřů 

na ul. Rožňavská mezi cyklostezkou a chodníkem. Důvodem je bezpečnost 

dětí, které nejsou díky vysokým keřům včas vidět a hrozí kolize s cyklisty 

pohybujících se na cyklostezce.  

VI.     Vyjádření a stanoviska KMČ: 

1. Č. j. SMOL/018086/2017/OMAJ/MR/Ind. Žádost o sdělení stanoviska 

k prodeji nemovitých věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Část 

pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 244 m2 v k. ú. Olomouc-

město. KMČ jednomyslně nesouhlasí s prodejem, dokud nebude schválen 

regulační plán a jasně vymezený záměr města s tímto pozemkem. KMČ 

doporučuje pronájem. 

 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 15.  



Příští jednání KMČ se koná dne 10. 4. 2017 v 17.30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP 

Peškova 1.  

 

Jednání komise je veřejné.    

Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D. (předsedkyně KMČ) 

 

 

 

 

 

 


