
Komise městské části č. 15. Olomouc – Nové Sady 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  
 

Dne 14. května 2018 

 

 
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 podnět p. Stráské) žádá P ČR a MP o kontrolu a případné pokutování 

cyklistů, kteří jezdí po chodníku na ul. Dolní Novosadská.  

2. Na podnět (p. Čechmánka a doporučení MP) žádáme nakreslení souvislé žluté čáry na 

křižovatce ulic Českobratská a Myslbekova. Parkující auta v těchto místech vytvářejí 

nebezpečné dopravní situace.  

3. KMČ požaduje (na žádost p. Rakovského) omezení stání vozidel nad 3,5 t v lokalitě 

KMČ. Dodávky jsou pro danou lokalitu prostorově velmi nešikovné a zabírají 

zbytečně mnoho místa.  

 

V. Podněty stran občanů a členů komise: 

1. KMČ požaduje opravu chodníku (na podnět p. Sklenáře) a místa na uklízení 

odpadu na ulici Roseveltova 78, 80, 82.  

2. KMČ registruje nespokojenost p. J. Valy s plánovaným propojením ulic 

Peškova a Voskovcova. Argumentem je narušení prostoru automobilovou 

dopravou.  

3. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Šťoty) vyřešení problematického 

průjezdu ul. V Kotlině. Auta parkují po obou stranách ulice. KMČ sice 

obdržela odpověď z magistrátu, že zjednosměrnění není možné z důvodu 

neshody obyvatel v lokalitě, kterým směrem by měla být ulice 

zjednosměrněna. Avšak požadujeme řešení, jelikož dopravní situace v ulici je 

neúnosná a velmi nebezpečná!!!! 

4. KMČ požaduje (na základě žádosti p. A. Zedníka - jako zástupce SVJ) 

vybudování venkovního stání pro popelnice v prostoru objektu Schweitzerova 

738/95.  

5. KMČ požaduje (na žádost p. Bačevské) urychlení oprav na dětském hřišti (viz 

zápis z 5. 2. 2018). 

6. KMČ požaduje (na podnět členky komise A. Adamíkové) důslednou kontrolu 

záboru chodníku pro předzahrádku před podnikem Q10. Chodník je úzký a 



předzahrádka zabírá příliš mnoho místa. S největší pravděpodobností  

neoprávněně. 

7. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Cahlíka) opravu části chodníku v ulici 

Slavonínská, které zasahují přes celou šířku chodníku. Za deště se tvoří 

rozsáhlé kaluže. Chodník začíná u křižovatky Teichmannova ve směru Dolní 

Novosadská, asi 50 metrů. Chodník je jen na této straně ulice a propojuje 

obyvatele bytovek se zastávkou MHD.    

 

 

Žádosti o sdělení stanoviska:  

 

  

 1. SMOL/089015/2018/OMAJ/MR/Bel. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Část pozemku parc. 

č. 170/28 ostatní plocha o výměře 3542 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc. 

KMČ nesouhlasí s prodejem (9-0-0). Pozemek by měl zůstat v majetku města a 

sloužit popř. budoucím potřebám města, mj. s ohledem na regulační plán.  

 

2. SMOL/103864/2018 OMAJ/MR/Ind. Žádost o sdělení stanoviska k nájmu  

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. část pozemku parc. 

č. 590/1 ostatní plocha  o výměře 18 m2 v k. ú. , obec Olomouc. 

KMČ souhlasí s nájmem (9-0-0) 

  

 

 
  

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 30.  

Příští jednání KMČ se koná dne 4. 6. 2018 v 17: 30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP 

Peškova 1.  

 

Jednání komise je veřejné.    

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

 

 

 

 

 

 


