
Komise městské části č. 15. Olomouc – Nové Sady 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  
 

Dne 5. listopadu 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. Připomínáme opět podnět p. Šťoty: 1. angažování soukromé odtahové firmy, která by 

pravidelně odtahovala nesprávně zaparkovaná vozidla a 2. vybudování parkovacího 

domu.  

2. KMČ (na podnět p. Večerky) požadujeme kontrolu rušení nočního klidu na ul. 

Rožňavská před restauračními podniky pod tzv. podloubím. KMČ doporučuje 

občanům v takových případech kontaktovat MP. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

složitější problém, apelujeme zároveň na občany (především kuřáky), aby respektovali 

noční klid a vyvarovali se hlasitých projevů po 22. hodině v této lokalitě! 

V. Podněty stran občanů a členů komise: 

1. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Šťoty) urychlené odstranění nevhodného 

umístění reklamy „Auto Zbožínek“, která stále brání v bezpečném výhledu 

řidičům jedoucím po vozovce z ulice V Kotlině na ul. Rooseveltova. Viz zápis 

z 1. října 2018.  

2.  KMČ požaduje (na podnět p. Vašuta) narýsování vodorovného značení při 

výjezdu z ul. Trnkova na ul. Zikova. Auta parkují v křižovatce a znemožňují tak 

výhled a bezpečný výjezd aut z ul. Trnkova na ul. Zikova.   

3. KMČ požaduje (na podnět člena komise p. ing. K. Šimka) odpověď na otázku 

kdy bude dokončena oprava chodníku na ul. Velkomoravská. Prozatím máme 

pouze informaci, ve které etapě se oprava právě nachází. KMČ zajímá přesně 

termín dokončení opravy po celé jeho délce.  

4. KMČ požaduje odpověď (na podnět p. Krula) co se stane s parkovacím místem  

ZTP na ul. Rooseveltova 92 a 94 při realizaci tramvajové tratě? 

5. KMČ na (podnět p. Zatloukalové) požaduje přešetřit, zda na pozemku č. 329/3 

k. ú. Nové Sady u Olomouce nedochází k týrání psů. V chatce mají být údajně 

přivázáni další dva psi v nevyhovujících podmínkách P. Zatloukalová se rovněž 

domnívá, že by chatka může být využívána k uschovávání kradených věcí.  

 

VI.        Žádosti o sdělení stanoviska:  

 



  

 1. SMOL/254088/2018/OMAJ/MR/Cih. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Parc. č. 497/2 ostatní 

plocha o výměře 45m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc. 

KMČ jednomyslně souhlasí pouze s pronájmem. 

 

2. SMOL/252944/2018/OMAJ/MR/Sim. Žádost o sdělení stanoviska k nájmu, 

pachtu, výpůjčce nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. 

Parc. č. 735 ostatní plocha o výměře 6m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce. 

KMČ o tomto nehlasovala, jelikož k textu nebyla přiložena názorná mapka.  

 

 

 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 30.  

 

Jednání komise je veřejné.    

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

 

 

 

 

 

 


