Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 14. 4. 2010
Přítomni:
Mgr. Antonín Staněk, PhD. (předseda), Mgr. Gabriela Medveďová (tajemnice), Mgr. Zdeňka
Vamberová, Mgr. Richard Šrámek, Ph.D., Jiří Kraclík, Jiří Stříž, Ing. Vít Pachta, Mgr. Milan
Langer
Nepřítomen:
Lubomír Coufal

Zástupce městské policie: dle prezenční listiny
Zástupce policie ČR: dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení schůze KMČ
2. Podnět k MP
3. Nabídka Technických služeb
4. Podněty a žádosti stran občanů
5. Nákup, prodej, pronájem, směna
6. Různé

Ad 1)
Předseda KMČ zahájil jednání v 17.30.

Ad 2)
Podnět k MP.
P. Kraclík žádá MP o dohled nad pozemkem mezi kostelem a železniční tratí na ul. Střední
Novosadská. Opět se na tomto pozemku vyskytují bezdomovci.
Ad 3)
Nabídka Technických služeb občanům.
O odvoz ořezů stromů je možno požádat Technické služby.
Kontakt:
TSMO, a. s.
Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc
tel.: 585 700 000
e-mail: tsmo@tsmo.cz
www.tsmo.cz
Ad 4)
Podněty a žádosti stran občanů.
1. Pan B. Romsy žádá o vyjádření KMČ č. 15 k záměru vybudovat letní zahrádku kavárny (
v blízkosti křižovatky ul. Schweizerova a Zikova) na ul. Schweizerova.
Vyjádření KMČ:

KMČ nemá námitek.
2. Pan Moser žádá o vyjádření KMČ č. 15 k záměru vybudovat letní zahrádku u cukrárny U
Kaličky. Letní provoz květen – září.
Vyjádření KMČ:
KMČ nemá námitek pokud bude dodržena akceptovatelná zavírací hodina, aby nebyli rušeni
občané bydlící v bezprostřední blízkosti letní zahrádky.

Ad 5)
Nákup, prodej, pronájem, směna.
1. Č.j.: SmOl/Maj/22/342/2010/Pr
Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce.
Část parcely č. 265/7 orná půda o výměře 120 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouc, obec
Olomouc, část parcely č. 265/8 ostat. plocha o výměře 10m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, část parcely č. 276/21 ostat. pl. o výměře 90m2 v k.ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc. Předmětné pozemky se nachází při ulici Dolní Novosadská.
Žádost o pronájem předmětných pozemků za účelem zeleninové zahrádky.
Vyjádření KMČ:
KMČ vyjadřuje souhlas s pronájmem.

2. Č.j.: SmOl/Maj/22/7346/2009/Š
Žádost o sdělení stanoviska k věcnému břemeni majetku statutárního města Olomouce.
Předmětný pozemek se nachází na při ul. Slavonínská. Jedná se o bezúplatné zřízení věcného
břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 88/3 orná půda o výměře 1573
m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc.
Vyjádření KMČ:
KMČ bere důvody uvedené v žádosti na vědomí.

3. Č.j.: SmOl/Maj/22/326/2010/Sa
Žádost o sdělení stanoviska ke směně majetku statutárního města Olomouce.
Předmětné pozemky v k.ú. Nové Sady u Olomouce se nachází ve výrobním areálu společnosti
A-Monitor při pravém břehu mlýnského potoka. Pozemky mají být využity k budování
tramvajové trati Šantovka – Nové Sady. Pozemek v k.ú. Olomouc-město se nachází na rohu
křižovatky ulic Tř. Kosmonautů a Wittgensteinova. Na pozemku se nachází travnatá plocha
s parkovou úpravou.
Vyjádření KMČ:
KMČ bere tuto žádost na vědomí. Současně žádá majetkoprávní odbor o poskytnutí nákresu
plánu tramvajové trati i s čísly dotyčných pozemků.
4. Č.j.: SmOl/Maj/22/7133/2009/Výs
Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce.

Část parc. č. 623/7 ostat. Pl. o výměře 160 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc.
Předmětný pozemek se nachází při ul. U Rybářských stavů.
Vyjádření KMČ:
KMČ vyjadřuje souhlas s pronájmem.
5. Č.j.: SmOl/Maj/22/633/2010/Ji
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce
Parcela č. 235/50 ostatní plocha o výměře 20m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc. Předmětný
pozemek se nachází při ul. Peškova. Pozemek tvoří přístup do novostavby bytového domu.
Vyjádření KMČ:
KMČ vyjadřuje souhlas k prodeji.
6. Č.j.: SmOl/Maj/22/1219/2010/Ha
Žádost o sdělení stanoviska k nabytí majetku statutárního města Olomouce. Předmětné
pozemky se nachází při ulicích Trnkova, Zikova, Radova, Skupova a Velkomoravská a jsou
ve vlastnictví ČR. Na předmětných pozemcích stojí budovy (stavby technického a
občanského vybavení) ve vlastnictví statutárního města Olomouce.
Vyjádření KMČ:
KMČ bere tuto skutečnost na vědomí.

Ad 6)
Různé.
KMČ žádá odbor investic o vyjádření k problematice revitalizace sídliště. Dosud KMČ
neobdržela odpověď.

Příští schůze KMČ se koná 10. května 2010 v 17.30 v DSP na ul. Peškova 1.
Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová
Schválil: Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

