Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 8.3. 2010
Přítomni:
Mgr. Gabriela Medveďová (tajemnice), Mgr. Zdeňka Vamberová, Mgr. Richard Šrámek,
Ph.D., Jiří Kraclík, Jiří Stříž
Nepřítomen:
Lubomír Coufal
Omluveni:
Mgr. Antonín Staněk, PhD. (předseda), Ing. Vít Pachta, Mgr. Milan Langer
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 občan
4. Nákup, prodej, pronájem, směna
5. Různé

Ad 1)
Tajemnice KMČ zahájila jednání v 17.30.

Ad 2)
Vyjádření zástupce PČR .
Zástupce PČR předal KMČ letáčky k problematice domácího násilí s uvedenými kontakty na
instituce schopné obětem domácího násilí pomoci a s nejdůležitějšími tel. čísly.

Ad 3)
Připomínky z řad občanů.
Pan A. Večera tlumočil členu KMČ nesouhlas obyvatel ul. Voskovcova a Werichova
s odstraněním laveček.Bohužel se na jednání KMČ nedostavil, a proto komise nemůže tuto
záležitost řešit.

Ad 4)
Nákup, prodej, pronájem.
1. Č.j.: SmOl/OPD/28/612/2009/Mi. Informace o záměru města prodat majetek statutárního
města Olomouce pro účely užívání a opravy zřízeného příjezdu k nemovitosti.
Vyjádření KMČ:
Pokud nebudou prodejem předmětného pozemku dotčena práva vlastníků okolních přilehlých
nemovitostí, tak KMČ nemá k pronájmu námitky.

2. Č.j.: SmOl/Maj/22/79/2010/Sk. Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku
statutárního města Olomouce za účelem umístění a užívání maringotky k bydlení, dočasně na
dva roky.
Vyjádření KMČ:
KMČ v zásadě souhlasí, pokud budou zajištěny odpovídající hygienické podmínky místa.
Žádáme ale město o zvážení a vyjádření KHS a Odboru životního prostředí, neboť se jedná o
lokalitu vyloženě nezdravou a nacházející se v záplavové oblasti.
3. Č. j.: SmOl/Maj/22/3835/2009/Ji. Žádost o sdělení stanoviska k bezúplatnému převodu
majetku statutárního města Olomouce. Žadatel plánuje vybudovat sportoviště, rekreační
plochu byužívanou členy Tělovýchovné jednoty MILO Olomouc i veřejností.
Vyjádření KMČ:
KMČ souhlasí s převodem.
4. Č. j.: SmOl/Maj/22/78/2010/Pr. Žádost o sdělaní stanoviska k pronájmu majetku
statutárního města Olomouce. Žádost o pronájem předmětného pozemku za účelem užívání
zeleninové zahrádky.
Vyjádření KMČ:
KMČ souhlasí s pronájmem.
5. Č.j.: SmOl/Maj/22/7264/2009/ Výs. Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku
statutárního města Olomouce. Žádost o pronájmu části pozemku za účelem parkování.
Vyjádření KMČ:
KMČ souhlasí s pronájmem.
6. Č. j.: SmOl/Maj/22/633/2010/Ji. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního
města Olomouce. Pozemek tvoří přístup do novostavby bytového domu.
Vyjádření KMČ:
KMČ souhlasí s prodejem pozemku.
7. Č.j.: SmOl/Maj/22/7133/2009/Výs. Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku
statutárního města Olomouce. Žádost o pronájem pozemku za účelem zeleninové zahrádky.
Vyjádření KMČ:
KMČ souhlasí s pronájmem.

Ad 5)
Různé
1. Č.j.: SmOl/OPK/79/383/2010/Nan
Rozhodnutí: o povolení opravy havárie podzemních inženýrských sítí v ul. Rokycanova ze
dne 15. 2. 2010.
Vyjádření KMČ:
KMČ bere toto rozhodnutí na vědomí.

2.V zápisu z jednání KMČ č. 15 z 6.4. 2009 je v bloku „Různé“ specifikováno celkem sedm
požadavků z oblasti životního prostředí v lokalitě ul. Fischerova a okolí.
Vzhledem k tomu, že KMČ neobdržela vyjádření k předmětným návrhům (viz. zápis KMČ č.
15 z 8.6 2009), požádala příslušné odbory magistrátu o kladné či záporné vyjádření. Bohužel
KMČ dosud neobdržela odpověď.
KMČ odkazuje na svůj statut (bod č. 1 a bod č. 7b – iniciativní funkce) a navrhuje, aby dle
bodu 8 zmíněného dokumentu, byla KMČ č. 15 příslušným orgánem (Odbor živ. prostředí)
dána komisi odpověď na požadavky uvedené v zápise ze dne 6.4. 2009.
Konstatujeme, že mlčení Odboru živ. prostředí k návrhům z 6.4. 2009 (téměř rok bez jakékoli
odezvy příjemce),není hodna označení „spolupráce“ a žádáme o zjednání nápravy.

Příští schůze KMČ se koná 12. dubna 2010 v 17.30 v DSP na ul. Peškova 1.
Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová
Schválil: Mgr. Richard Šrámek, Ph.D.

