
Zápis KM� �. 15 – Nové Sady ze dne 12. 11. 2007 
 
P�ítomni: 7 (70 %) 
Mgr. Stan�k, Ph.D. (p�edseda), pí. Kalmanová, p. Kracík, Mgr. Langer, Ing. Pachta, p. St�íž,  
Mgr. Šrámek, Ph.D.,  
 
Omluveni: 3 (30 %) 
p. Coufal, Mgr. Vamberová, Mgr. Vejbor (tajemník) 
 
Za MP: strážník MP �. 184 
 
Ob�ané m�stské �ásti: 
p. Szelay, pí. Chromková 
 
Program: 
 

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

 
Ad1) 
 P�edseda KM� zahájil jednání v 17:30 hod. a seznámil p�ítomné s rozhodnutím Rady 
m�sta Olomouce ze dne 15. 10. 2007 o odvolání pana Josefa Kroupy z KM� �. 15. Tímto 
rozhodnutím se snižuje po�et �len� KM� na 10. 
 
Ad2) 
 Zástupci ob�an� bydlících v ulici Slavonínská se p�išli informovat o pr�b�hu jejich 
žádosti ve v�ci opravy chodník�. Opravili své p�vodní tvrzení, že jsou schopni si zajistit 
odborné posouzení investice, v�etn� zpracování rozpo�tu na ni. 
 
 �lenové KM� doporu�ili oslovit TSmO a firmu Presbeton ve v�ci posouzení 
investice a  návrhu  rozpo�tu. 
 
 p. Mgr. Langer p�edložil KM� návrh na obnovu zelen� v lokalit� KM�. 
 
 �lenové KM� vzali podn�t na v�domí a návrhy zapracují do plánu drobných  
investic na rok 2008. 
 
 Opakovan� se KM� zabývala podn�tem ob�an� na stavební a další úpravy „Letní 
zahrádky s vý�epem“ ul., Polská. 
 
Ad3) 
 �lenové KM� vzali na v�domí doru�ená 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 doru�ená do 12. 11. 2007 a p�ijali stanoviska: 
  
 �j.: SmOl/Maj/22/4246/2007/Sk – pronájem parc. �. 607 zastav�ná plocha a nádvo�í o 
vým��e 12 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce a �ást parc. �. 401/9 zahrada o vým��e 368 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce. 
 
 �lenové KM� nemají námitek k pronájmu, upozor�ují na nutnost ošet�it p�ípadné 
stavby ve ve�ejném zájmu. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel se). 
 
Ad4) 
 
 �lenové KM� se seznámili a vzali na v�domí“ 
  

a) Rozhodnutí ve�ejnou vyhláškou MmO odboru životního prost�edí o prodloužení 
platnosti stavebního povolení – „Kanalizace Olomouc, m.�. Nové Sady – ul. Dolní 
Novosadská. 

b) Územní souhlas �. 640/2007 MmO stavebního odboru – „rozší�ení ve�ejného 
osv�tlení v katastrálním  území Nové Sady, ul. Za Poštou. 

c) Oznámení ve�ejnou vyhláškou MmO odboru životního prost�edí o zahájení 
vodoprávního �ízení s pozvánkou k místnímu šet�ení a ústnímu projednání  

 
Zapsal: Mgr. Antonín Stan�k, Ph.D. – p�edseda KM� 


