
Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 8. 2. 2010 
Přítomni:  
Mgr. Gabriela Medveďová (tajemnice), Mgr. Zdeňka Vamberová, Mgr. Richard Šrámek, 
Ph.D., Ing. Vít Pachta, Jiří Kraclík, Mgr. Milan Langer 
 
Nepřítomen:  
Lubomír Coufal 
 
Omluveni: 
Jiří Stříž, Mgr. Antonín Staněk, PhD. (předseda) 
 
Zástupce městské policie: dle prezenční listiny 
Zástupce policie ČR: dle prezenční listiny 

 
Program: 

1. Zahájení schůze KMČ 
2. Vyjádření zástupce MP 
3. Podněty z řad občanů 
4. Sběrové soboty 
5. Nákup, prodej, pronájem, směna 
6. Různé 

 
 
Ad 1) 
Tajemnice KMČ zahájila jednání v 17.30. 
 
 
Ad 2) 
Vyjádření zástupce MP a podněty KM Č. 
 
1. Zástupce MP sdělil (viz. zápis z 11.1. 2010), že zábor pozemku u autobusové zastávky U 
Kapličky je v plné zodpovědnosti majitele ( v otázkách adekvátního zabezpečení apod.) a  MP 
nemá zákonné důvody majiteli cokoli nařizovat. Objekt je, dle vyjádření police, dostatečně 
zabezpečen oplocením. 
 
2. MP provádí průběžné kontroly pohybu problematických „part“ mládeže kolem výměničky 
na ul. Voskovcova.  
 
3. KMČ na prosí polici o průběžný dohled na dětské hřiště za MŠ na ul. Husitská. Zvláště 
v odpoledních hodinách se zde potloukají problematické party mládeže. 
 
 
Ad 3) 
Připomínky z řad občanů. 
 
Zástupce Společenství vlastníků domů na ul. Družební 9 – 19 vznáší následující požadavky a 
dotazy: 
1. Požadavek na dobudování chodníku mezi vchodem Družební 11 a garážemi  INTES. Jedná 
se zhruba o 15 m. Jde o poměrně frekventovaný úsek směrem k BILLE a v současné době 
tudy vede pouze blátivá pěšina. 



2. Dotaz prostřednictvím KMČ č. 15 na odbor životního prostředí, zda existuje plán další 
výsadby stromů v okolí domů na ul. Družební 9 - 19 a jakým způsobem se bude řešit stínění 
vzrostlých stromů před okny bytů na této ulici. 
3. Požadavek na TS o zařazení chodníku za domy a ul. Družební 9 – 19 a protějšími garážemi 
INTES mezi chodníky v zimě udržované. Dle vyjádření zástupce Sdružení jde o velmi 
frekventovaný úsek chodníku. 
 
Vyjádření KMČ: 
1. KMČ vznese požadavek na odbor investic o dobudování uvedeného chodníku. 
 
2. KMČ vznese dotaz na odbor životního prostředí a bude požadovat vyjádření k dalšímu 
plánu výsadby zeleně a řešení problematiky stínících vzrostlých stromů ve výše jmenované 
lokalitě. 
 
3. KMČ požádá TS města Olomouce o zařazení uvedeného chodníku za domy na ul. Družební 
9 – 19 a garážemi INTES do plánu zimního úklidu. 
 
 
Ad 4) 
 
Sběrové soboty. 
  
Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce spolu s Technickými službami města 
Olomouce, a.s. organizují a zabezpečují Jarní sběrové soboty. Kontejnery budou na 
stanoviště přistaveny v sobotu od 8.00 a ještě týž den, po 13.00, budou odvezeny. 
Dne 10. dubna 2010 (Nové Sady a Povel) budou kontejnery umístěny: 

1. roh ulic Rokycanova a V Kotlině 
2. roh ulic Zikova a Rožňavská 
3. roh ulic Lužická a Sienkiewiczova 
4. roh ulic Polská a Varšavské nám. 

 
Ad 5) 
Nákup, prodej, pronájem, směna 
 
1. 
Čj.:SmOl/Maj/22/6897/2009/Výs. Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu, popř. prodeji část 
parc. č. 516/1 ostat. Pl. O výměře 46m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc za účelem zřízení tří 
parkovacích stání. 
 
Vyjádření KMČ: 
KMČ doporučuje doplnit chybějící informace o komunikaci, která nebyla do plánku 
zakreslena. KMČ žádá rovněž o vyjádření složek IZS, zda plánovaná parkovací místa 
nebudou bránit průjezdu aut hasičů a záchranné služby. 
 
2. 
Č.j.: SmOl/Maj/22/187/2010/Sa. Žádost o sdělení stanoviska ke směně majetku statutárního 
města Olomouce. Pozemky v lokalitě KMČ č. 15 směnit za pozemky v k.ú. Týneček, obec 
Olomouc. 
 
Vyjádření KMČ: 



KMČ nezná investiční záměry města, protipovodňová opatření v daném území atd., a proto se 
k tomuto nemůže vyjádřit. KMČ žádá nejprve o vyjádření a přezkoumání aktuální situace 
příslušnými odbory města. 
 
3. 
Č.j.: SmOl/Maj/22/7180/2009To. Žádost o sdělení stanoviska ke směně majetku statutárního 
města Olomouce. Část parc. č. 235/20 ostat. Pl. O výměře 113 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti K-stav stavební a.s. za část parc. č. 235/26 orná půda  
výměře 110 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za 
účelem dostavby bytového domu. 
 
Vyjádření KMČ: 
KMČ souhlasí se směnou výše uvedených parcel. 
 
 
Ad 6) 
Různé. 
 

1. KMČ bere na vědomí „Oznámení o projednávání návrhu zadání souboru změn č. 
XXIII ÚPnSÚ Olomouc ze dne 1. 2. 2010. 

 
 

2. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje žádá občany o dodržování zásad při 
topení pevnými palivy. V posledním období byl zaznamenán nárůst počtu požárů, na 
jejichž vzniku se podílí vznícení sazí v komínu či špatný stav komínového tělesa. 

 
 
 
 
 
Příští schůze KMČ se koná 8. března 2010 v 17.30 v DSP na ul. Peškova 1. 
 
Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová 
Schválil: Mgr.Richard Šrámek,Ph.D. 


