
Zápis KM� �. 15 – Nové Sady ze dne 10. 12. 2007 
 
P�ítomni: 7 (70 %) 
Mgr. Stan�k, Ph.D. (p�edseda), pí. Kalmanová, p. Kracík, Mgr. Langer, , p. St�íž,  
Mgr. Šrámek, Ph.D., Mgr. Vamberová 
 
Omluveni: 3 (30 %) 
p. Coufal, Ing. Pachta, , Mgr. Vejbor (tajemník) 
 
Za MP: Lubomír Urban – velitel  MPO II. – Janského, strážníci  M. Rampa, M. Rozsypal,  
 
Ob�ané m�stské �ásti: 
p. Szelay, pí. Chromková 
 
Program: 
 

1. Zahájení. 
2. Podn�ty k MPO. 
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) 
 Strážníci MPO informovali o tom, že odstavené nepojízdné auto RZ 2C5 48-33 na parkovišti 
v ul. Werichova bylo p�edáno k �ešení MmO (upozorn�ní ze zá�í 2007/ viz zápis). 
 
 KM� upozornila na další pravd�podobn� nepojízdné a odstavené auto v ul. Valdenská RZ 1M5 
30-25.  
  

KM� opakovan� upozor�uje na stánky p�ed ZŠ Hole�kova, kde prodej a následná konzumace 
alkoholických nápoj� pohoršuje jak místní obyvatele, tak rodi�e, které každý den vodí své d�ti do a ze 
školy. Strážníci MPO informovali o svých preventivních kontrolách a potvrdili, že neshledali, že by byl 
prodáván alkohol mladistvým. Majitel stánk� má oprávn�ní k prodeji alkoholických nápoj�. Situaci 
budou dále monitorovat. 

 
KM� upozornila na opakující se porušování zákazu vjezdu v ulici Fischerova, kde za zákazovou 

zna�kou opakovan� stojí auta. MPO se bude lokalitou zabývat. 
 
Velitel MPO II p. Urban informoval o kontrolním m��ení rychlosti v ulici Slavonínská, ke 

kterému p�istoupili po vyhodnocení výstup� z orienta�ního radaru. Akce se budou opakovat. KM� byla 
vyzvána, aby dala další nám�ty pro místní m��ení rychlosti. 

 
Velitel MPO II p. Urban informoval o iniciativ� MPO sm�rem ke zvýšení bezpe�nosti chodc� 

v ul. Schweitzerova za k�ižovatkou s ulicí Zikova/ Jeremiášova (zastávky MHD) sm�rem ke k�ižovatce 
s ul. Slavonínská. Strážníci MPO zde budou preventivn� konat dohled v dob�, kdy d�ti odjížd�jí do 
školy. Kontaktována byla i dopravní komise MmOl, aby se situací zabývala. 

 



Záv�rem byla KM� vyhodnocena spolupráce s MPO II – Janského. Bylo konstatována, že 
spolupráce je na velmi dobré, až nadstandardní úrovni, aktuální problémy jsou �ešeny tém�� okamžit�. 
Vysoce je hodnocena ú�ast strážník� MPO II Janského na jednáních KM� a rovn�ž ú�ast velitele 
odd�lení. KM� prost�ednictvím p�edsedy pod�kovala a spolupráci a v��í, že bude i nadále pokra�ovat. 

 
 

  
Ad2) 
 Zástupci ob�an� bydlících v ulici Slavonínská se p�išli informovat o pr�b�hu jejich žádosti ve 
v�ci opravy chodník�. 
 Byli informováni o tom, že byla oslovena firma Presbeton, která v nejbližší dob�, jak po�así 
umožní provede p�edlažbu stávající plošné dlažby s dopln�ním rozbitých dlaždic.  
 
 P�edseda KM� informoval �leny o tom, že na Radu m�sta Olomouc byl podán požadavek na 
zrušení d�tského h�išt� v ulici Werichova. �lenové KM� vyjád�ili údiv nad tím, že o této skute�nosti 
nebyli informováni. 
 
 �lenové KM� nesouhlasí se zrušením d�tského h�išt� v ulici Werichova. Žádají, aby v této v�ci 
byli informováni o d�vodech žádosti, která vedla k za�azení bodu do jednání Rady. 
   
  
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 10. 12. 2007 a p�ijali následující stanoviska: 
  
 �j.: SmOl/Maj/22/3842/2007/Sk – žádost o pronájem �ásti parc. �. 319/5 orná p�da a �ásti parc. 
�. 319/4 ostatní plocha (pozemky v oploceném areálu tzv. ko�ského h�bitova u ulice U Rybá�ských 
stav�) – pozemky budou sloužit jako zeleninová zahrádka. 
 
 KM� souhlasí s pronájmem pozemk�. 
 
 �j.: SmOl/Maj/22/6967/2007/Kli – žádost o prodej pozemku parc. �. 750 ostatní plocha a 
pozemku parc. �. 63/1 ostatní plocha (pozemky p�i ulici St�ední Novosadská). Odprodej pozemk� za 
ú�elem výstavby bytových a nebytových prostor. 
 
 KM� nesouhlasí s odprodejem pozemk�. Na pozemcích je vzrostlá zele� a plocha má 
charakter klidové oddechové zóny. Z hlediska ŽP v lokalit� má sv�j význam. Rovn�ž jde o odprodej 
�ásti uceleného m�stského pozemku, �ímž by zbývající �ást mohla být znehodnocena. 
 
 �j.: SmOl/Maj/22/6278/2007/To – žádost o prodej parc. �. 180/7 orná p�da a parc. �. 180/8 
orná p�da (pozemky jsou sou�ástí honu v lokalit� Za And�lskou). Odprodej pozemk� za ú�elem 
vybudování a provozování autokempu. 
 
 KM� nesouhlasí s odprodejem pozemk�. P�edložený projekt není v zájmu lokality a ochrany 
ŽP, nenazna�uje zp�sob nakládání s  odpady, který je v dané oblasti problémem ne�ešitelným. KM� 
se p�iklání k tomu, aby daná lokalita s ohledem na ŽP z�stala zachována nedot�ena. 
 



 �j.: SmOl/Maj/22/6382/2007/Ji – žádost o pronájem s následným odprodejem �ásti pozemku 
parc. �. 235/23 orná p�da a �ásti pozemku parc. �. 485/2 ostatní plocha (pozemky v lokalit� Povel – 
�tvrtky). Odprodej za ú�elem výstavby bytového domu. 
 
 KM� nesouhlasí s pronájmem a následným odprodejem. Pozemek parc. �. 485/2 spojuje dva 
velké m�stské pozemky a odprodejem jeho �ásti by došlo k p�erušení tohoto propojení, což není 
v zájmu KM�. Sou�asn� KM� vyjad�uje pochybnost o tom, zda výstavba obytného domu byla sou�ástí 
regula�ního plánu Povel – �tvrtky a žádá o stanovisko OKR. 
 
Ad4) 
 
 �lenové KM� se seznámili a vzali na v�domí“ 
  

a) Oznámení stavebního odboru MmOl o zahájení územního �ízení ve�ejnou vyhláškou – 
270 308 Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, II. A etapa. 

b) Kolauda�ní rozhodnutí odboru životního prost�edí MmOl ve�ejnou vyhláškou  - „Morava 
Olomouc I. etapa – vodní díla“. 

c) Opravné rozhodnutí odboru životního prost�edí MmOl „Morava Olomouc I. etapa – vodní 
díla“. 

 
�lenové KM� vzali na v�domí informaci o zprovozn�ní výv�sní sk�ín� pro KM� v ulici Zikova 

p�ed OD Albert. 
 
�lenové KM� stanovili termíny sch�zí KM� v prvním pololetí roku 2008 takto: 
 
14. ledna 2008, 11. února 2008, 10. b�ezna 2008, 14. dubna 2008, 12. kv�tna 2008, 9. �ervna 

2008, �ervenec a srpen se sch�ze KM� uskute�ní operativn� dle pot�eby, 8. zá�í 2008, 13. �íjna 2008, 
10. listopadu 2008, 8. prosince 2008. Sch�ze se uskute�ní od 17:30 hod v prostorách Domu 
s pe�ovatelskou službou v ulici Peškova 1. 

 
Sch�ze KM� byla ukon�ena v 18:50 hod 

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


