
Zápis KM� �. 15 – Nové Sady ze dne 11. 2. 2008 
 
P�ítomni: 8 ( 80 %) 
Mgr. Antonín Stan�k, Ph.D. (p�edseda), Lubomír Coufal, Jarmila Kolmanová, Ji�í Kracík, Mgr. Milan 
Langer, Ing. Vít Pachta, Ji�í St�íž, Mgr. Zde�ka Vamberová 
 
Omluveni: 2 (20 %) 
Mgr. Richard Šrámek, Ph.D., Mgr. Petr Vejbor 
 
Za MP Olomouc II - Janského: Marek Rozsypal 
Za OOP �R - Heyrovského: pprap. Ji�í Stodola 
 
Ob�ané m�stské �ásti: 
obyvatelé Dolní Novosadské dle prezen�ní listiny 
 
Program: 
 

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

 
Ad1) 
 P�edseda KM� zahájil jednání v 17:30 hod. 
 
Ad2) P�ipomínky sm�rem k MP Olomouc a OOP �R byly ze strany �len� KM� a ob�an� ú�astnících 
se sch�ze sm��ovány na pot�ebu vybudovat p�echody na Schweitzerov� ulici u zastávek MHD, dále na 
ulici Slavonínské u zastávek MHD a na Dolní Novosadské – zastávky MHD a p�echod k MŠ. Jde  
o trvalý a stále ne�ešený problém. 
 
 �lenové KM� velmi kladn� hodnotili úsilí MP Olomouc o potírání rychlé jízdy prost�ednictvím 
preventivního m��ení a rovn�ž i p�ímým m��ením rychlosti. �lenové KM� se p�imlouvají za to, aby 
akce preventivního i represivního charakteru pokra�ovaly i v budoucnosti. 
 
Ad3) Ob�ané bydlící na Dolní Novosadské se dotazovali na harmonogram prací spojených 
s budováním hloubkové kanalizace. Vyjád�ili údiv nad tím, že se nepo�ítá s tím, že by se rovn�ž �ešila  
i deš�ová kanalizace a upozornili na to, že daný postup je nejenom neekonomický, ale bude vážn� 
zasahovat do jejich soukromí tím, že budou vystaveni dalšímu omezení v pozd�jší dob�, kdy se bude 
realizovat deš�ová kanalizace. N�kte�í ob�ané nemají informace o tom, kde a s kým projednat 
otázku p�ípojek. Celá situace se jeví jako velmi špatn� koordinovaná a ob�ané nemají informace. 
 Ob�ané požadují, aby byla provedeno i odvodn�ní komunikace, která bývá p�i p�ívalovém dešti 
zatopená a dochází k poškozování jejich majetku. 
 Ob�ané požadují opravu chodník�, která od povodní nebyla provedena. 
 
 P�edseda KM� p�edal informaci, kterou získal od p�íslušných pracovník�, že stavební 
práce neza�nou d�íve než ve II. polovin� m�síce b�ezna. Do té doby p�islíbili odpov�dní pracovníci 
ob�an�m poskytnout informace – na sch�zi KM� v b�eznu 2008. O dalších podn�tech se p�edseda 
KM� pokusí jednat s odpov�dnými pracovníky MmOl. 
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Ad4) 
a) Stanovisko KM� k materiálu „H�išt� Werichova – návrh na zm�nu využití“. 

�lenové KM� se podrobn� seznámili s podkladovým materiálem p�edloženým Mgr. Martou Vlá�ilovou, 
�lenkou Rady m�sta Olomouce, navrhující zm�nu využití h�išt� na ulici Werichova a p�ijala 
jednomysln� (8 pro – 0 proti – 0 zdržel se) následující stanovisko: 

1. KM� se podivuje nad tím, že rozhodnutí o využití sportovního h�išt� dostává 
k vyjád�ení de facto jako poslední, p�i�emž se domnívá, že postup by m�l být práv� 
opa�ný; 

2. KM� se seznámila se informace MP Olomouc a OOP �R, z nichž nevyplývá, že by 
policejní složky musely mimo�ádn� �asto �ešit p�estupky na uvedeném h�išti, spíše 
naopak. Podklady v podob� stížností od obyvatel dot�ených dom� jsou zastaralé ( 5. 5. 
2004) druhá z 23. dubna 2007 není jednozna�ná k záv�r�m, aby se h�išt� zrušilo. 

3. Sídlišt� Nové Sady jih je z demografického hlediska velmi r�znorodého složení. Bydlí 
zde mnoho d�tí r�zných v�kových kategorií a sportoviš� je citelný nedostatek. 
Kumulovat všechny d�ti r�zného v�kového složení do jediného areálu – h�išt� ZŠ  
M. Horákové, nebo na pr�lezky �i lanové h�išt� není vhodné. 

4. Oba návrhy rozhodn� nevy�eší shlukování se mládeže a p�ípadné zne�iš�ování fasády 
domu, spíše naopak – vzniklý minipar�ík bude za �as rovn�ž vadit! 

5. Návrh na využití h�išt� na parkovací plochy je rovn�ž nevhodný a naprosto ne�eší 
problémy s parkováním v dané lokalit�. 

6. KM� ZÁSADN� NESOUHLASÍ se zrušením h�išt� jen proto, že je zde hluk – �ešení 
p�inesla vým�na plastových oken, �ímž se výrazn� snižuje hlu�nost pronikající z venku! 
P�ípadné p�estupky proti ob�anskému soužití je t�eba �ešit prost�ednictvím MP 
Olomouc, p�ípadn� OOP �R, která nabízí svou pomoc. 

7. Dané h�išt� slouží d�tem z v�tšího okruhu a jeho zrušením by lokalita p�išla o jedno 
z mála ob�anských vybavení sloužících d�tem a dospívající mládeži k sportovním 
aktivitám a také jako místo p�irozeného st�etávání. 

 
b) Stanovisko k žádostem majetkového odboru SmOl. 

 
�j.: SmOl/Maj/22/7559/2007/�í 
Stanovisko k majetku statutárního m�sta Olomouce – budova �.p. 385 s pozemkem parc. �. st. 393 zast. 
pl. a nádvo�í o vým��e 77 m2 v k. ú. Nové Sady, majetek nabízí k odkoupení Ú�ad pro zastupování státu 
ve v�cech majetkových. KM� nemá námitek v��i p�ípadnému odkoupení majetku. 
 
�j.: SmOl/Maj/22/5706/2007/Le 
Žádost o prodej majetku statutárního m�sta Olomouce, �ást parc. �. 572 ostatní plocha a �ást parc. �. 9/1 
zaheada o celkové vým��e cca 300 m2 v k. ú. Povel pro ú�ely výstavby garáže a rozší�ení zahrady. 
KM� nesouhlasí s následujícím zd�vodn�ním: P�es požadovaný pozemek vede dle podklad� KM� 
ú�elová komunikace (chodník) a pozemek propojuje ulice Teichmanovu a Schweitzerovu. 
Z p�edloženého materiálu není jasné, zda by odprodejem �ásti pozemku z�stal dostate�ný prostor pro 
chodník. Je t�eba up�esnit a dát jasné záruky. 
 
�j.: SmOl/Maj/22/5192/2007/Sk 
Žádost o pronájem majetku statutárního m�sta Olomouce, �ást parc. �. 401/3 zahrada o vým��e 355 m2 
v k. ú. Nové Sady za ú�elem zahrádky. KM� souhlasí bez p�ipomínek. 
 
�j.: SmOl/Maj/22/2962/2007/Le 
Žádost o prodej majetku statutárního m�sta Olomouce, parc. �. 680/3 trvalý travní porost o vým��e 
4 214 m2 v k. ú. Nové Sady pro ú�ely zem�d�lské výroby – Bio zelenina, navazující na stávající výrobu. 
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KM� nesouhlasí s prodejem majetku, ale doporu�uje jeho pronájem s následujícím zd�vodn�ním. 
Prodejem majetku m�sto pozbude možnost ovlivnit ú�el využití, p�ípadn� další odprodej za jiným 
ne zem�d�lským využitím (zám�ry se sousedním pozemkem). Pronájmem si naopak m�sto 
zachová kontrolu nad ú�elem, za jakým je pozemek poskytnut. 
 
�j.: SmOl/Maj/22/6045/2007/To 
Žádost o pronájem a následný prodej majetku statutárního m�sta Olomouce, parc. �. 235/26 orná p�da  
o vým��e 478 m2 v k. ú. Povel spole�nosti REALGASPER za ú�elem výstavby bytových dom�. 
KM� nesouhlasí s následujícím zd�vodn�ním: Z poskytnutých materiál� není jasné, jak by bala 
zajišt� obslužnost parc. �.  235/50; dále z podkladových materiál�, které má KM� k dispozici je �ást 
pozemku ve�ejnou komunikací – chodník – cesta. Odprodejem pozemku by se m�sto zbavilo pozemku, 
na kterém by byl chodník – není nijak ošet�eno. 
 
Ad6) 
 Požadavky sm�rem k TS m�sta Olomouce 
 

a) zanedbané par�íky na ulici Špálova a Myslbekova – je t�eba zajistit odbornou údržbu 
a p�ezývku ke��, na podzim nebyly o�ezané v�tve odvezeny a jsou rozfoukány  
a rozházeny po celých ulicích; je t�eba kontrolovat odvedenou práci! 
Požadavek na o�ezání ke�� a vy�išt�ní fontánky. 

b) kolem fontánky byly provád�ny práce firmami Olterm a Dalkia – chybí jeden p�íklop 
kanálu, nahrazen provizorním p�ekladem, který je velmi nebezpe�ný 

c) v ulici Špálova jsou kontejnery na sm�sný a separovaný odpad. Jejich umíst�ní 
v silnici je neš�astné – zvážit vytvo�ení zálivu! 

d) Sb�rové soboty – JARO 2008 – požadavek na umíst�ní jednoho kontejneru v ulici 
Za Poštou, druhého na ulici Zikova. Vzhledem k rozlehlosti území KM� zvážit 
umíst�ní ješt� t�etího kontejneru v areálu nové výstavby – ulice Peškova pop�ípad� 
n�kde v okolí! 

 
P�edseda KM� sch�zi ukon�il v 19:45 hod. 
 
Zapsal: Mgr. Antonín Stan�k, Ph.D. 
 

 
 
 
 
 
 


