
Zápis KM� �. 15 – Nové Sady ze dne 15. 10. 2007 
 
P�ítomni: 7 (64 %) 
Mgr. Stan�k, Ph.D. (p�edseda), p. Coufal,  pí. Kalmanová, Mgr. Langer, p. St�íž,  
Mgr. Šrámek, Ph.D., Mgr. Vamberová  
 
Omluveni: 3 (27 %) 
p. Kraclík, Ing. Pachta, Mgr. Vejbor (tajemník) 
 
Nedostavil se: 1 (9 %) 
p. Kroupa 
 
Za MP: omluveni 
 
Ob�ané m�stské �ásti: 
p. Zavadil, p. Blumová , Ing. Vroblová, 
 
Program: 
 

1. Zahájení. 
2. Kontrola zápisu. 
3. Podn�ty a žádosti ob�an� m�stské �ásti. 
4. Rozhodnutí a na�ízení MmOl na v�domí KM�. 
5. R�zné. 
6. Záv�r. 

 
Ad1) P�edseda KM� zahájil jednání v 17:30 hod. 
Ad2) K zápisu z jednání KM� ze dne 10. zá�í 2007 nebyly p�ipomínky. 
Ad3) p. Ing. Vroblová p�ednesla požadavek ob�an� na zrušení lavi�ek a pískovišt� za 

domem Fischerova 19, 21 z d�vodu jejich minimálního využívání obyvateli domu a 
rodi�i s d�tmi. Naopak se kolem lavi�ek shromaž�ují cizí lidé, bezdomovci apod., 
kte�í hlu�í a �asto okolí lavi�ek a pískovišt� zne�iš�ují. Požadavek podpo�ilo ze 46 
obyvatel 34 obyvatel (74 %), což doložila podpisovým archem. 

 
 �lenové KM� hlasováním (7 pro; 0 proti; 0 zdržel se) nemají námitek a souhlasí 

s odstran�ním lavi�ek a pískovišt�. 
 
 Požadavek ob�an� na komplexní �ešení dopravn�-bezpe�nostní situace na ulicích 

Schweizerova, Slavonínská (otázka vybudování p�echod� pro chodce u zastávek 
MHD a dalších bezpe�nostních prvk� ke zpomalení vozidel – ohroženi jsou matky 
s malými d�tmi p�i p�echázení, školáci, sta�í lidé).  

 
 �lenové KM� vzali informaci na v�domí s tím, že Schweizerova ulice nepat�í k M� 

�. 15 Nové Sady a bylo by dobré kontaktovat KM� �. 20 ke spole�nému postupu. 
Celkov� by bylo dobré zpracovat komplexní materiál k �eší problému. 

 
 Požadavek ob�an� na zabezpe�ení staveb nepoužívaných a chátrajících vým�níkových 

stanic v ulici Werichova a Mišákova. Ob� stavby lákají d�ti, lezou na st�echu a hrozí 
nebezpe�í úrazu. 

 



 �lenové KM� vzali informaci na v�dom. Záv�r: hledat odpov�dnou osobu, která 
m�že pomoci situaci �ešit. 

 
 Ob�erstvení „U d�dka“ v ulici Polská u žel. zast. Olomouc – Smetanovy Sady – 

otázky hygienická, ukládání odpadu, suti apod.  
   

Nálevna + stánek v ulici Hole�kova p�ed ZŠ, kde se shlukují lidé konzumující alkohol, 
což je kritizováno jak školou, tak rodi�i d�tí. 
 
�lenové KM� se seznámili s ob�ma podn�ty. Záv�r: dát podn�t OHS v Olomouci, 
MPO a dále hledat zp�sob �ešení situace. 
 
P�edseda spole�enství vlastník� jednotek Velkomoravská 509/59 a 510/61 pan Zavadil 
informoval �leny KM� o žádosti zajistit opravu chodník� poškozených p�i povodni 
v roce 1997 p�ed jejich nemovitostmi. Rovn�ž žádají o vysazení zelen�. 
 
�lenové KM� hlasováním (7 pro, 0 proti, 0 zdržel se) nemají námitek a požadavek 
podporují. 
 

Ad4) �lenové KM� vzali na v�domí rozhodnutí stavebního odboru MmOl o povolení 
zvláštního užívání místních komunikací a odboru životního prost�edí MmOl povolení 
zvláštního užívání ve�ejné zelen�, záborech a výkopových pracích. 

 
 �lenové KM� projednali žádosti k pronájmu, prodeji, nabytí a výkupu majetku 

statutárního m�sta Olomouce a p�ijali stanoviska: 
 
 �j.: SmOl/Maj/22/1179/2007/To – výkup parc. �. 318/14 ost. pl. o vým��e 91 m2 

v k.ú. Povel, obec Olomouc 
  
 �lenové KM� nemají námitek a souhlasí s výkupem. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 
  
 �j.: SmOl/Maj/22/3794/2007/Sk – pronájem �ásti parc. �. 94/1 ost. pl. o vým��e 150 

m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
 
 �lenové KM� nemají námitek a souhlasí s pronájmem. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 
 
 �j.: SmOl/Maj/22/3993/2007/Sk – pronájem �ásti parc. �. 5/8 ost. pl. o vým��e 430 

m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
 
 �lenové KM� nemají námitek a souhlasí s výkupem. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 
 
Ad5) �lenové KM� vzali na v�domí oznámení o zahájení vodoprávního �ízení bez místního 

šet�ení a ústního jednání  „Kanalizace Olomouc, m.�. Nové Sady – ul. Dolní 
Novosadská“ – �.j. SmOl/ŽP/55/6508/2007/Ha 

 
 �lenové KM� vzali na v�domí informaci �editele TSmO o zahájení výkonu zimní 

údržby od 1.11. 2007. 
 
Zapsal: Mgr. Antonín Stan�k, Ph.D. 
  



 
   

 
 

 
 


