
Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 9. listopadu 2009 
Přítomni:  
Mgr. Antoním Staněk, PhD. (předseda), Mgr. Gabriela Medveďová (tajemnice) Jiří Stříž, 
Mgr. Zdeňka Vamberová, Mgr. Richard Šrámek. Ph.D., Ing. Vít Pachta, Jiří Kraclík 
 
Nepřítomen:  
Lubomír Coufal 
 
Zástupce městské policie: dle prezenční listiny 
Zástupce policie ČR: dle prezenční listiny 

 
Program: 

1. Zahájení schůze KMČ. 
2. Připomínky a návrhy zástupce PČR a MP 
3. Připomínky z řad občanů 
4. Podnět z řad občanů. 
5. Nákup, prodej, pronájem 
6. Různé 

 
Ad 1) 
Předseda KMČ zahájil jednání v 17.30. 
 
Ad 2) 
Připomínky a návrhy zástupce PČR a MP. 
 
 Oprava poškozeného chodníku před vchody na ul. Rooseveltově č. 80-82 byla předána 
Stavebnímu odboru. 
 
Ad 3) 
Připomínky z řad občanů. 
 
1. Paní Očenášková, majitelka stánku na autobusové zastávce U Kapličky, se na KMČ obrací 
s žádostí o pomoc. Stánek je neustále ničen a rozbíjen cihlami pocházejících z nealékého 
stavebního dvora. Dvůr je špatně oplocen a zabezpečen.  
Paní Očenášková je rovněž v jednání s PČR a MP.   
 
Stanovisko KMČ: 
KMČ č. 15 doporučuje majitelce stánku obrátit na Oblastní inspektorát práce a nejprve zjistit 
zda se jedná o zábor pozemku a do kdy je tento zábor povolen a zda jsou splněny všechny 
podmínky pro jeho provoz. Majitelka může požadovat zmenšení stavebního dvora, jeho řádné 
oplocení a hlídání (i s jasně vymezenou pracovní dobou hlídání). 
 
2. Zástupkyně Samosprávy č. 667, domu Fischerova19 a 21, paní ing. Irina Vroblová 
upozorňuje na havarijní stav chodníku před uvedeným domem. Jde již o několikátou stížnost 
na opravu chodníku, jehož špatný stav se ani po opakovaných opravách nezlepšil. 
Předsedkyně samosprávy rovněž žádá o zrušení pískoviště a sušáků na ul. Fischerova č. 21. 
 
Stanovisko KMČ: 
KMČ požádá TS města Olomouce o nápravu a zároveň doporučuje Samosprávě zaslat své 
kontaktní údaje a fotografii chodníku a veškeré požadavky p. ing. Hoppovi. 



 
3. Zástupce Sdružení majitelů bytů na ul. Rožňavská 8 – 10 žádá o omezení otevírací doby 
baru Q7. Na Magistrát byla odeslána petice, ale Sdružení dosud neobdrželo odpověď. KMČ 
nebyla o této existenci této petice informována. 
 
Stanovisko KMČ: 
Doporučujeme obrátit se na petiční výbor a Hygienickou stanici. 
 
Ad 4)  
Podnět z řad občanů 
  
P. Svitálková navrhuje pořídit kompostér pro lokalitu na ul. Střední Novosadská a zároveň 
navrhuje umístit jej na svou zahradu. Kompostér bude sloužit i ostatním občanům. 
 
Stanovisko KMČ: 
Poprosíme člena komise, pana Stříže, aby zjistil u p. Vacové a ing.Sobotky ( TS města 
Olomouce) podmínky provozování a umístění kompostéru. Výsledky budou sděleny na příští 
schůzi KMČ. 
 
Ad 5) 
Nákup, prodej, pronájem 
 
SmOl/Maj/22/4429/2009/Pr Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního 
města Olomouce. Část. 307/1 trvalý travní porost o výměře 492 m2 a část parc. č. 592/1 ostat. 
pl. o výměře 27 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. 
 
Stanovisko KMČ: 
KMČ schvaluje, aby v uvedené lokalitě byla zřízena zeleninová zahrádka, dle žádosti 
zájemce. 
 
 
Ad) 5 
Různé: 
 
Přehled chodníků udržovaných v zimním období je k nahlédnutí u tajemnice KMČ. 
 
 
Příští schůze KMČ se koná 14. Prosince 2009 v 17.30 v DSP na ul. Peškova 1. 
 
Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová 
Schválil: Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. 


