
1 
 

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 5/2019 z jednání komise ze dne 6.5.2019 

 

 

Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, F. Pěruška, I. Poláchová, J. Stranyánek, K. Šimek, J. Mrajca, 

A. Adamíková, P. Grasse  

Nepřítomní: D. Bradáč (omluven) 

Hosté: zástupci MPO (strážník #157) a PČR (pprap. Miženková), občané (viz dobrovolná prezenční listina) 

 

 

Zahájení v 18.00 hod, jednání vedl J. Krátký. Komise v počtu 10/11 byla usnášení schopná.  

Zapisovatelem zvolen R. J. Vašut, schvalovatelem zápisu J. Rakovský. 

 

I. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE 

1) Dotaz SVJ Kaplička, Družební 769; email ze dne 4.5.2019) na možnost parkování na místech u 

kontejnerů a ve výklenku před kanceláří Lingu.  Není zde možné parkovat. Aby mohla MPO pachatele 

sankcionovat, je nutná aktivní součinnost občanů. Při zjištění takové situace lze přímo kontaktovat MPO (i 

opakovaně). 

2) Opakovaná stížnost p. Večerky na rušení nočního klidu rest. zařízeními (zejména Barem Q7) na ul. 

Rožňavská.  viz bod VI/1. 

 

II. PODNĚTY KOMISI (DOŠLÉ POŠTOU) 

1) Upozornění od p. R. Hrachovce na černé skládky u kontejnerů na ul. Českobratrská (email ze dne 

3.4.2019).  Za kontejnery obvykle zodpovídá majitel, tj. příslušné společenství vlastníků a jejich 

povinností je problém vyřešit. Doporučení, jak postupovat viz bod IV/2.  

2) Upozornění od p. R. Hrachovce nevhodné parkování ve čtvrti rodinných domů mezi ulicemi 

Polská/Velkomoravská/Rooseveltova (email ibid.).  MPO může problém řešit pouze za aktivní součinnosti 

občanů. Při zjištění kritické situace je nutné kontaktovat MPO (i opakovaně).  

3) Upozornění od p. R. Hrachovce na nevhodné dopravní značení na ul. Republikánská (email ibid.). 

Označen jen 15 m úsek, kvůli nevhodnému parkování není bezpečný průjezd; požaduje prověření.  

 Komise žádá MMOL, odb. dopravy (ODÚR) o posouzení vhodnosti jednosměrky na tomto krátkém 

úseku a sjednání případné nápravy.  

4) Upozornění od p. R. Sztwiertnia na špatný stav parku v místě „Neoralova rybníku“ (email ze dne 

9.4.2019). Navrhuje: a) vysypat stávající vyšlapané „chodníky“ štěrkem atp.; b) odstranit vyhořelou garáž; c) 

odstranit odpad; d) zamezit vjezdu automobilů; c) osadit park odpadkovými koši a zejména koši na psí 

exkrementy.  

 Komise se zdejší lokalitou zabývá (zápisy 2019/2: IV/2; 2019/4: II/8). V rámci akce „Ukliďme Česko“ 

členové komise (DB, IP, JR a RJV) spolu s občany uklidili zdejší černou skládku.  

Po MMOL dále žádáme:  

a) rekonstrukci/opravu závory, která zde dříve zamezovala vjezd z ul. Za Poštou (při úklidu zjištěno velké 

množství odpadu související s provozem autoservisu a stavebního odpadu; auta se zde otáčejí, vyhazují 

odpad). 

b) odstranit vyhořelou garáž (která může poutat pozornost bezdomovců) 

c) zařadit do pořadníku investičních plánů požadavek na rekultivaci (park/veřejná zeleň) + vybudování 

chodníků od ulic Za Poštou a Jakoubka ze Stříbra směrem k tramvajové zastávce „V Kotlině“. 

d) před vybudováním chodníků dočasně vysypat pěšiny štěrkem 

5) Upozornění od p. Kvapila na ohrožení bezpečného průjezdu cyklostezkou při restauraci Bohemia (email 

ze dne 16.4.2019). Hosté restaurace a jejich děti postávají/hrají si na cyklostezce, odnášejí alkohol na dětské 

hřiště.  Problém je nyní možné řešit pouze s MPO a to za aktivní součinnosti občanů. Při zjištění přestupku 

je nutné kontaktovat MPO (i opakovaně).  
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6) Upozornění od p. Kvapila na hlučný projev hostů rest. zařízení na ul. Rožňavská (Q7, Staré časy a 

Bohemia) (email ibid.). Rušení nočního klidu, nerespektování práva obyvatel na pokojné bydlení, užívání 

bytů a práva na spánek.  Totožný problém řešený v bodě I/2, stanovisko viz bod VI/1. 

7) Žádost Mgr. M. Smičkové o řešení problému s kontejnery na ul. Družební 1,3,5,7, ve vnitrobloku 

(email ze dne 21.4.2019). Nevhodné umístění velkého množství kontejnerů. 

 Komise nemůže žádosti vyhovět. Za kontejnery obvykle zodpovídá majitel, tj. příslušné společenství 

vlastníků a jejich povinností je problém vyřešit. Doporučení, jak postupovat viz bod IV/2. 

8) Upozornění SVJ Kaplička, Družební 769; email ze dne 4.5.2019) na nepořádek u kontejnerů a apel na 

úklid (TSMO) a dohled dodržování pořádku (MPO). 

 Komise nemůže apelu plně vyhovět. Za kontejnery obvykle zodpovídá majitel, tj. příslušné společenství 

vlastníků a jejich povinností je problém vyřešit. Doporučení, jak postupovat viz bod IV/2. 

9) Upozornění SVJ (ibid.) na nevhodné parkování při vjezdu z ul. Schweitzerova na ul. Družební. 

Požadavek na rozšíření VDZ „žlutá čára“ (propojení již zde vyznačených omezení). 

 Komise podává požadavek na prověření (viz bod VI/4). 

10) Požadavek SVJ (ibid.) na opravu propadlé dlažby chodníku podél budovy ul. Družební 769 (u 

kadeřnictví Zohan).  Za opravu zodpovídá majitel, kterého komise nezná – nemůže proto rozhodnout. 

Žádáme MMOL/odb. majetkoprávní o prověření, kdo je majitelem pozemku těsně přiléhající k východnímu 

okraji budovy Družební 769, tj. pozemek 730/4 a 730/9 v k.ú Nové Sady pod lodžiemi (SMOL nebo SVJ 

Kaplička?). 

11) Požadavek SVJ (ibid.) na zatravnění (n. jiné rekultivace) vyšlapané trávy podél budovy Družební č.p. 

769  viz předešlý bod. 

12) Žádost p. P. Andrle o opravu parkoviště ve vnitrobloku ulic Za poštou, Rokycanova a Jakoubka ze 

Stříbra (email ze dne 5.5.2019). Parkoviště slouží pro občany ~10 vchodů a je ve velmi špatném stavu. 

 Komise podporuje žádost a žádá MMOL o stanovisko k možnostem realizace opravy.    

13) Návrh pí I. Šnajdrové na omezení seče v období sucha (email ze dne 5.5.2019). Trávník přirozeně 

zadržuje vláhu a zmírňuje následky sucha.  

 Komise s návrhem souhlasí, ale v současnosti je problém již komplexně řešen (TSMO plánuje seče 

s ohledem na klimatické podmínky – viz plán aktivit TSMO; byl přijat nezávazný dokument „Modrozelená 

infrastruktura“, kterým se chce vedení SMOL řídit).  

14) Dotaz p. L. Vysloužila k vybudování chodníku k ul. Novosadský dvůr (email ze dne 6.5.2019).  

 Komise problematiku aktuálně řešila. Schází studie/investiční záměr, letos je plánováno pořízení 

investičního záměru k prověření možností vedení chodníku (viz zápisy 2019/4: V/2; 2019/3: VI/4; 2019/2: 

II/4). 

 

III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA 

1) S-SMOL/082185/2019/OS – č.j. SMOL/111339/2019/OS/PK/Vlc — Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Rožňavská 10 (chodník – umístění předzahrádky rest. „STARÉ ČASY“; 

1.5.-30.9.2019).  

 Komise bere na vědomí. Upozorňujeme na nedostatek ve schváleném rozhodnutí: je uvedena pouze 

celková výměra plochy (25,3 m
2
), schází informace o tvaru (může vést ke konfliktu při nevhodném 

umístění předzahrádky a neprůchodnosti chodníku). Viz také bod IV/1. 

2) S-SMOL/131317/2017/OMAJ/Stu – č.j. SMOL/075961/2019/OMAJ/MR/Tom — Žádost o sdělení 

stanoviska k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví SMOL (zahrádky v kolonii, parc. č. 401/3, 401/9, 401/1, 

parc. č. st. 603/1, 602-606 a 608).  

3) S-SMOL/131317/2017/OMAJ/Stu - SMOL/076016/2019/OMAJ/MR/Tom — Žádost o sdělení 

stanoviska k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví SMOL (pozemky mezi areálem ČOV Olomouc Nové 

Sady a zahradami domů ulice Dolní Novosadská, parc. č. 265/7, 276/21, 276/22 a část parc. č. 265/8).  

4) S-SMOL/131317/2017/OMAJ/Stu – č.j. SMOL/076139/2019/OMAJ/MR/Tom — Žádost o sdělení 

stanoviska k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví SMOL (zahrádky v místě zv. „Koňský hřbitov“, při ul. U 

rybářských stavů, parc. č. 319/1-5 a 7, 318/2, 312/3, 591/2, parc. č. st. 681, 697 a 658, část pozemku parc. č. 

715/8).  



3 
 

 Komise o stanovisku k bodům 2-4 hlasovala aklamací. Z přítomných členů 8 souhlasilo s pachtem, 2 se 

zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti. Komise doporučuje pacht nemovitých věcí uvedených v bodech 2-4. 

5) S-SMOL/040756/2016/OMAJ/Kli – č.j. SMOL/101881/2019/OMAJ/MR/Stu — Oznámení o schválení 

pachtu části pozemku parc. č. 14/26 za účelem užívání zahrádky na dobu neurčitou (revokace původního 

rozhodnutí ze dne 23.10.2018).  Komise bere na vědomí.  

6) S-SMOL/089059/2019/OMZOH – č.j. SMOL/089059/2019/OMZOH/MZ/Stj — Oznámení 5 termínů 

sečí na území SMOL: 1) 15.4-15.5.2019, 2) 16.5-21.6.2019, 3) 24.6-2.8.2019, 4) 23.8.-30.9.219 a 5) 1.10-

5.11.2019.  Komise bere na vědomí. Viz také bod II/13. 

7) S-SMOL/206310/2015/OKR – č.j. SMOL/095400/2019/ODUR/UUP/Sob — Oznámení o opakovaném 

veřejném projednání upraveného návrhu Regulačního plánu Teichmannova – Peškova. K veřejnému 

nahlédnutí je upravený návrh vystaven od 11.4.2019 do 23.5.2019. Opakované veřejné projednání 

upraveného návrhu se uskuteční 16. 5. 2019 v 16:45 hodin ve velkém zasedacím sále MMOL (Hynaisova 

10).  Komise bere na vědomí. 

8) S-SMOL/242319/2017/OKR – č.j. SMOL/095290/2019/ODUR/UUP/Sob — Oznámení o opakovaném 

veřejném projednání upraveného návrhu Regulačního plánu RP-20 Fischerova (Sídliště Nové Sady). K 

veřejnému nahlédnutí je upravený návrh vystaven od 11.4.2019 do 23.5.2019. Opakované veřejné projednání 

upraveného návrhu se uskuteční 16.5.2019 v 17:15 hodin ve velkém zasedacím sále MMOL (Hynaisova 10). 

 Komise bere na vědomí. 

9) S-SMOL/273417/2017/OKR – č.j. SMOL/095010/2019/ODUR/UUP/Sob — Oznámení o opakovaném 

veřejném projednání upraveného návrhu Regulačního plánu RP-16 Trnkova (Sídliště Nové Sady). K 

veřejnému nahlédnutí je upravený návrh vystaven od 11.4.2019 do 23.5.2019. Opakované veřejné projednání 

upraveného návrhu se uskuteční 16.5.2019 v 16:00 hodin ve velkém zasedacím sále MMOL (Hynaisova 10). 

 Komise bere na vědomí. 

10) p. Zdislav Doleček (email ze dne 30.4.2019) upozornil na zneužívání laviček na ul. Fischerova před 

domem seniorů pro „soukromé párty“. Navrhuje organizaci ankety mezi místními obyvateli o 

zrušení/zachování laviček a po doporučení komise předat ODÚR MMOL.  

 Komise zaujme stanovisko až po seznámení se s výsledky ankety. Je připravena respektovat její výsledky. 

11) S-SMOL/084024/2019/OMZOH - č.j. SMOL/087951/2019/OMZOH/MZ/Sta — Dohoda o povolení 

zvláštního užívání zeleně na ul. Dolní Novosadská  Komise bere na vědomí. 

12) S-SMOL/085668/2019/OS – č.j. SMOL/085840/2019/OS/PK/Vlc — Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Velkomoravská 43-45 (oprava nátěru fasády; 11.4.-20.4.2019)  Komise 

bere na vědomí. 

13) S-SMOL/092157/2019/OS – č.j. SMOL/092589/2019/OS/PK/Vlc — Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Českobratrská 9 (chodník - sanace zdiva; 9.4.-18.4.2019).  Komise bere 

na vědomí. 

14) S-SMOL/099956/2019/OS – č.j. SMOL/100859/2019/OS/PK/Vlc — Oznámení o povolení zvláštního 

užívání komunikace na ul. Jeronýmova 11 (oprava fasády; 6.5-4.6.2019).  Komise bere na vědomí. 

15) S-SMOL/086242/2019/OS – č.j. SMOL/086318/2019/OS/PK/Vlc — Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Zikova 1 (chodník – umístění mobilního stánku prodeje zmrzliny; 1.5.-

30.9.2019).  Komise bere na vědomí. 

16) S-SMOL/075024/2019/OS – č.j. SMOL/110672/2019/OS/PK/Vlc — Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Zikova 1 (chodník – umístění předzahrádky rest. „BELLUNO“; 1.5.-

31.10.2019).  Komise bere na vědomí. 

17) S-SMOL/075106/2019/OS - č.j. SMOL/110743/2019/OS/PK/Vlc — Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Nedvědova 4 (chodník – umístění předzahrádky rest. „CAFFE-TRAUM“; 

1.5.-31.10.2019).  Komise bere na vědomí. Přeposláno KMČ 20 Povel. 

18) S-SMOL/112785/2019/OS - č.j. SMOL/120698/2019/OS/PK/Nan — Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Polská (před OC Šantovka) – pořádání akce "STREET BURGER 

FESTIVAL" (14.6.-16.6.2019).  Oznámení patří do měst. části Povel (KMČ #20), přeposláno. 
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19) S-SMOL/081855/2019/OS – č.j. SMOL/090963/2019/OS/PK/Nan — Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Polská 1 – využití chodníku (Mistrovství ČR + UCI TRIALS C1, 9.5.-

12.2019).  Komise bere na vědomí. 

20) S-SMOL/097122/2019/OS - č.j. SMOL/115752/2019/OS/PK/Bed — Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Švýcarské nábřeží, U Dětského domova, U Rybářských stavů, 

Wittgensteinova a Šantova (běžecké závody „Šantovka run 2019“; 25.5.2019 v čase 16.00-19.00).  

Komise bere na vědomí. 

21) S-SMOL/108026/2019/ODUR - SMOL/108214/2019/ODUR/DIMHD/Hol — Oznámení o souhlasu 

ODÚR k uzavírce a objížďce v ul. U Rybářských stavů dne 25.5.2019 v čase 16.00-19.00 kvůli akci 

„Šantovka run 2019“; 25.5.2019 v čase 16.00-19.00).  Komise bere na vědomí. 

22) Plán akcí TSMO (email ze dne 26.4.2019)  Komise bere na vědomí. Tabulku aktivit vyvěšujeme na 

vývěsku, v budoucnu plánujeme sdílet na našich webových stránkách 

23) Žádost paní Culkové (email ze dne 10.4.2019) o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně 

předzahrádky na ulici Schweitzerova za účelem prodeje zeleniny 

 Žádost musí být podána na příslušný odbor MMOL a doplněná o konkrétní specifikace předmětu žádosti. 

 

IV. RŮZNÉ 

1) Komise žádá o předkládání žádostí o schválení povolení umístění předzahrádek, aby se komise 

mohla vyjádřit (praxe se v minulosti osvědčila). Chceme předcházet nedostatkům (viz bod III/1) především 

v kritických oblastech, kde často dochází k opakovaným stížnostem ze strany občanů.    

2) Občané opakovaně podávají stížnost na kontejnery a nepořádek. Jádro řešení problému spočívá 

v majiteli, kterým je obvykle společenství vlastníků a ten je zodpovědný. Občané, kterým není lhostejný 

nepořádek u kontejnerů, by měli zvolit následující postup řešení:  

a) rozšíření ploch pro kontejnery: SVJ podá žádost MMOL/odboru měst. zeleně a odpadového 

hospodářství o rozšíření plochy (vyhláška SMOL 3/2015). 

b) nepořádek u kontejnerů: odvoz odpadu, nevhodně umístěné kontejnery apod. lze přímo řešit s TSMO 

pomocí jejich formuláře „hlášení závad“, kam se může každý občan (příp. SVJ) obrátit. 

3) Nabídka SVJ Kaplička, Družební 769; email ze dne 4.5.2019) možnosti umístit klece na odlov 

přemnožených holubů na střechu budovy ul. Družební 769 (blíže kapličce NPPM).  Žádáme o předání 

informace o nabídce osobě oprávněné k odlovu holubů. 

4) Navrhujeme MMOL publikovat v Radničních listech (opakovaně!) edukační/informační články o 

nešvarech, na které občané opakovaně upozorňují. Chceme, aby občané věděli, že některé problémy lze řešit 

vlastním zodpovědným chováním. 

a) Upozorňovat majitelé psů na povinnost uklízet výtvory jejich mazlíčků (pod hrozbou pokuty) + kde jsou 

na území města plochy pro venčení. 

b) Upozorňovat cyklisty, že mají povinnost využít cyklostezku (a jízda po silnici vedle cyklostezky je 

dopravní přestupek, viz ul. Schweitzerova). Zároveň upozornit cyklisty, že jízda po chodníku (osoby starší 

10 let) není povolena a zároveň ohrožuje chodce a obyvatele přilehlých domů. 

c) Upozorňovat občany na povinnost svážet nadměrný odpad do sběrných dvorů (pod hrozbou pokuty). 

5) Upozorňujeme občany na uzavírku ul. U Rybářských stavů dne 25.5.2019 v čase 16.00-19.00 kvůli 

akci „Šantovka run 2019“. (Viz bod III/21). 

 

V. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ 

1) Žádost pí. VK o opravu vozovky na ulici Nebeská (zápis 2019/3: bod II/5).  Informace z MMOL 

(email ze dne 10.4.2019): Není zde plánována rekonstrukce ani výstavba nové komunikace. Lokální opravy 

propadů a nerovností budou prováděny v rozsahu záchovné údržby. 

2) Podnět na rozšíření dětského hřiště na ul. Lesní. Návrh rozšířit o prvky vhodné i pro starší děti. (zápisy 

2019/2: II/1 a 2019/3: V/7).  Za MMOL řeší Ing. Gerhardová (email ze dne 4.4.2019). 

3) Žádost o stanovisko k zimní údržbě chodníků a vozovek (zápis 2019/3: bod III/1).  MMOL bere 

návrhy na změny na vědomí (email ze dne 10.4.2019).  

http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/mestske-zelene-a-odpadoveho-hospodarstvi/odbor
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/mestske-zelene-a-odpadoveho-hospodarstvi/odbor
https://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/


5 
 

4) Upozornění občanky (pí RP) na kritickou situaci na přechodu pro chodce ul. Velkomoravská × 

Rooseveltova (zápis 2019/3: I/2).  Stanovisko MMOL: Kontrolu dodržování pravidel silničního provozu je 

v kompetenci PČR, doporučujeme oslovit přímo vedoucího DI (email ze dne 15.4.2019).  

5) ) Stížnost p. TB na řešení dopravní situace na ul. Rokycanova a V Kotlině (zápis 2019/3: II/6). 

navrhuje zjednosměrnění. MMOL odpověděl (email ze dne 15.4.2019): Dřívější návrh ODÚR 

zjednosměrnění ulic v dané lokalitě byl předchozí komisí zamítnut.   

 Komise hlasovala o návrhu ponechat současný stav (obousměrný provoz). Aklamací byl návrh schválen 

(9 pro obousměrný provoz, 0 pro jednosměrný provoz, 1 se zdržel hlasování). Za současného stavu se 

domníváme, že jednosměrka by zhoršila dopravní situaci i ve vztahu k okolní silniční síti. 

6) Podnět z II/2019 k řešení stavu komunikací poblíž Novosadského Dvora (zápis 2019/3: bod VI/4).  

 odpověď MMOL (email ze dne 15.4.2019): Odbor dopravy a územního rozvoje zadal zpracování 

investičního záměru. Termín odevzdání je XI/2019. 

7) Podnět z II/2019 k vyřešení kritické dopravní situace poblíž ZŠ Holečkova (zápis 2019/3: bod VI/3). 

Odpověď MMOL (email ze dne 23.4.2019): Ing. Klevar (ODÚR, odd. dopr. inženýrství) uvedl, že úpravu 

stávajícího dopravního režimu nelze řešit bez stavebních úprav a předpokládaný rozsah stavebních úprav 

převyšuje možnosti opravy a jde tak o investiční akci. 

 Komise podá požadavek na zhotovení PD na investiční akce na r. 2020. 

 

VI. SHRNUTÍ ŽÁDOSTÍ KOMISE ADRESOVANÝCH MMOL 

1) Opakují se stížnosti na rušení nočního klidu na ul. Rožňavská (viz body I/2, II/6, ale také 2019/4: I/2; 

2019/3: V/6; 2019/2: V/1; 2019/1: II/3). Opakují se dotazy na praktické dopady na jejich petici 

(SMOL/020492/2019/OKP). Komise má jen omezené možnosti (i ve vztahu k pozvání majitele Q7 baru). 

Komise žádá Radu města Olomouce k zaujetí stanoviska ke zmíněné petici. Žádáme, ať—jako zástupce 

exekutivní moci—problém řeší. Občanům doporučujeme domluvit si schůzku s p. primátorem a zastupiteli.  

2) Požadujeme (viz také bod II/4) vyřešení situace v místě zv. „Neoralův rybník“ na Švýcarském nábřeží. 

Žádáme o zařazení našeho požadavku (zeleň, chodník, zabezpečení místa) do pořadníku v investičním 

plánu a realizaci prvotních opatření (štěrkové cesty, demolice garáže, odstranění černé skládky suti a 

zamezení vjezdu). Jedná se o frekventované místo, které nedělá městu Olomouc dobrou vizitku. 

3) V souvislosti se zamýšlenou rekonstrukcí (zateplení) budovy Myslbekova 9-11 požadujeme, aby 

odbor památkové péče / útvar hlavního architekta posoudil/navrhl možnost zachování (přenesení) reliéfu 

s motivem koní (viz také zápis 2019/4: II/12). 

4) Opakují se návrhy na vyznačení/revizi VDZ „žluté čáry“. Žádáme ODÚR aby posoudil oprávněnost 

požadavků a případně realizoval značení v lokalitách:  

a) u výjezdu z garáží na ul. Pešková (viz zápis 2019/4: II/7) 

b) na křižovatkách Zikova  Rožňavská a Zikova  Trnkova - omezení výhledu při výjezdu (ibid.) 

c) při vjezdu z ul. Schweitzerova na ul. Družební (žádáme posouzení možného propojení stávajících VDZ). 

5) p. Rakovský vznáší dotaz na odbor majetkoprávní na podmínky smluv k užívání pozemků: 

a) zábor zeleně nebo trvalé umístění stavby na pozemku 481/5, k.u. Povel za účelem celoročního provozu 

restaurace 

b) zábor zeleně na pozemku 728/12 a 735 v k.ú. Nové Sady za účelem parkování, reklamy, nabízení obchodu 

a služeb 

c) zábor chodníku a parkoviště na pozemku 536/11 v k.ú. Povel za účelem provozování restaurace a umístění 

betonových květináčů  

6) Viz také naše požadavky v bodech II/3, II/4, II/10, II/12, IV/1 (III/1), IV/3 

 

Jednání komise bylo ukončeno ve 20.20. 

zapsal: Radim J. Vašut 

ověřil: Jan Rakovský 

schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15) 

kmc15@olomouc.eu 

Příští jednání komise 3.6.2019 v 18 hodin, Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou). 

mailto:kmc15@olomouc.eu

