
Komise městské části č. 15. Olomouc – Nové Sady 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  
 

Dne 6. listopadu 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: 

 

1. KMČ na základě podnětu MP žádá občany, aby na ulici Werichova dodržovali 

značku B 28 umístěnou naproti výjezdu ze školní jídelny - tzn. dodržovat stání na 

předmětném místě pouze 15 minut!!! 

 

V. Podněty stran občanů a členů komise: 

1. KMČ požaduje (k žádosti P. Němce) detailnější údaje k umístění reklamního 

poutače.  

Vyjádření KMČ:nesouhlasíme s umístěním reklamního poutače (8-5-0). 
Zhoršení viditelnosti ze silnice na chodník vedoucí od prodejny k přechodu - možnost 

nebezpečí hlavně pro malé děti. Pokud chce žadatel umístit v místě svoji reklamu, má 
možnost pronájmu kultivované stávající reklamní plochy na bočních stranách autobusové 

zastávky. 
2. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Stránské) úpravu ul. Dolní Novosadská 

– tzn. zřídit cyklostezku (cyklisté vzhledem k silné dopravě jezdí nebezpečně 

po chodníku) a opravit odtoky pro dešťovou vodu. Opět upozorňujeme na 

nutnost řešení neúměrného provozu v této ulici! 

3. KMČ požaduje (na žádost p. Zdařilové) opravu nevyhovujícího prostoru 

popelnic na ul. Werichova č. 15. Při dešti se před popelnicemi tvoří kaluže a 

místo se tak stává nepřístupným. 

4. KMČ požaduje (na žádost p. Šťoty) vyznačení klikaté čáry (V12a) na třech 

křižovatkách na ul. Peškova. Důvodem je nebezpečné stání řidičů 

v křižovatkách.  

5. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Ondrouška) o umístění kontejnerů na 

tříděný odpad na začátku ul. Střední Novosadská (naproti budovy (Seznam.cz) 

6. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Ondrouška) bezbariérovou úpravu 

chodníku na křižovatce Střední Novosadská a Slavonínská.  

 

 

 

Žádosti o sdělení stanoviska:  

 



1. SMOL/223712/2017/OMAJ/MR/Sac. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. 

KMČ nesouhlasí s prodejem (10-0-0) z důvodu požadavku na koncepční 

úpravu parčíku V Kotlině.  

2. SMOL/217424/2017/OMAJ/MR/Cih. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji, 

směně nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce.  

KMČ nesouhlasí se směnou ani s prodejem. Parcela je podél hlavní komunikace. 

Význam a tedy hodnota pozemků ve struktuře je nesrovnatelná. Navrhujeme pronájem. 

(8-5-0). 

 

3. SMOL/217167/2017/OMAJ/MR/Ind. Žádost o sdělení stanoviska ke směně 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce.  

KMČ nesouhlasí se směnou a považuje ji nelogickou. KMČ doporučuje, aby se 

město tohoto pozemku z důvodu budoucích investic např. vybudování 

cyklostezky nezbavovalo (10-0-0). 

4. SMOL/236322/2017OMAJ/MR/Ind Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce.  

KMČ souhlasí s pronájmem (10-0-0). 

 

 

 

  

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 10.  

Příští jednání KMČ se koná dne 4. prosince 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) 

 

 

 

 

 

 


