
Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 14. 2. 2011 
 
Přítomni:  
 
Mgr. Antonín Staněk Ph.D. (předseda), Mgr. Zdeňka Vamberová, Jiří Kraclík, Jiří Stříž,  
Mgr. Milan Langer 
 
Nepřítomen:  
Lubomír Coufal 
 
Omluveni: 
Mgr. Gabriela Medveďová, Mgr. Richard Šrámek, Ph.D., Ing. Vít Pachta. 
 
Zástupce městské policie: dle podpisové listiny 
 
Zástupce policie ČR: dle podpisové listiny 
 
Občané: dle podpisové listiny 

 
 

Program: 
1. Zahájení schůze KMČ 
2. Podněty občanů 
3. Prodej, pronájem 
4. Různé 
5. Závěr 

 
1) Schůzi zahájil předseda KMČ v 17:30 hodin. 

2) Parkování vozidel na ulici Werichova a na ulici Handkeho. 

a) v prvním případě byla kritizována akce MP Olomouc ze dne 13. 2. 2011, během níž 

byla provedena opatření pro porušení dopravní značky „Zákaz stání“. 

b) Ve druhém případě byla kritizována MP Olomouc, že dostatečně důrazně nepostihuje 

parkování automobilů na chodnících tak, že brání volnému pohybu chodců. Údajně 

proto, že jde o soukromý pozemek. 

V prvním případě zástupci MP Olomouc vysvětlili, že šlo o opakované podněty ze strany 

občanů, na které byli nuceni. Ve druhém případě situaci prošetří a na příštím jednání 

podají informaci. 

3) Občané z ulice Handkeho žádají, aby byl zpracován dopravní projekt a na jeho základě 

aby byla vodorovným dopravním značením vyznačena místa, kde není možné parkovat. 

Všechny podněty budou předány Odboru dopravy MMO.  

 

4) Komise převzala písemný podnět a žádost o pomoc při řešení porušování nočního klidu 

(zejména pátek, sobota případně neděle) v souvislosti s provozem podniku KLUB ARX, 



Střední Novosadská 48 a hospody U palivce. Zmiňována je v této souvislosti i práce MP 

Olomouc, která sice přijede, ale nemůže situaci nijak účinně řešit. Občané žádají o pomoc 

při řešení této velmi nepříjemné situace. 

Podnět bude předán příslušnému odboru MMO. 

 

5) Další podnět občanů směřoval k požadavku realizovat plánované parkové úpravy, 

výsadbu stromů a doplnění mobiliáře (odpadkové koše) na sídlišti Nové Sady a Povel 

Čtvrtky. 

Podnět bude předán odboru životního prostředí MMO. 

 

6) Písemně podané návrhy odboru životního prostředí MMO k řešení podnětu obyvatel jižní 

části nové zástavby na sídlišti Povel Čtvrtky na vybudování dětského hřiště v dané 

lokalitě. 

KM Č se ztotožňuje s názorem OŽP MMO, že prostor v blízkosti frekventované 

komunikace (varianta 2) je nevhodný pro vybudování dětského hřiště pro děti ve věku 0 

– 6 let. KMČ doporučuje variantu 1 – realizovat dětské hřiště pro nejmenší při ulici 

Peškova v souladu s Regulačním plánem Povel Čtvrtky a po ukončení dostavby 

bytových domů a upravení okolního terénu realizovat variantu 3. 

 

7) Komise MČ žádá o řešení situace s vývěskou města Olomouce před OD Albert. Dále 

vysekat keř před vývěskou města Olomouce na ulici Rožňavská. Poskytnout vývěsku na 

Střední Novosadské vedle restaurace Causo do správy Klubu českých turistů. Pro 

znovuobnovení vývěsek se vyslovili také přítomní občané, kterým chybí informace. 

 

8) KMČ přijala podnět k opravě chodníku na ulici Rooseveltova v úseku světelná křižovatka 

u učiliště DS – křižovatka s ulicí Jakoubka ze Stříbra. Chodník je v havarijním stavu. 

 

9) KMČ přijala podnět k ořezání stromu, který stojí v ulici Jakoubka ze Stříbra a byl poničen 

při výstavně obytného domu. V té souvislosti byl podán podnět na lepší umístění 

kontejnerů pro tříděný odpad, které stojí ve vozovce. 

 

KM Č všechny podněty předá příslušným odborům MMO. 

 



Žádosti o sdělení stanoviska KMČ k prodeji / k pronájmu majetku statutárního m ěsta 

Olomouce 

Čj.: SMOl/Maj/22/370/2011/Ji 

Pokud prodejem pozemku nebudou porušena práva okolních vlastníků a poškozen jiný 

veřejný zájem KMČ prodej doporučuje bez připomínek. 

 

Čj.: SMOl/Maj/22/150/2011/Výs 

 Pokud prodejem pozemku nebudou porušena práva okolních vlastníků a poškozen jiný 

veřejný zájem KMČ prodej doporučuje bez připomínek. 

 

Čj.: SMOl/Maj/22/6762/2010/Sk 

KMČ nemá námitek k pronájmu části oplocení. 

 

Různé: 

KMČ vzala na vědomí rozhodnutí OŽP MMO, oddělení vodního hospodářství o prodloužení 

platnosti stavebního povolení pro vodní dílo „Kanalizace – rekonstrukce odlehčovací 

komory OK 3A“ . 

 

KMČ se seznámila s požadavkem úpravy dopravní obslužnosti linky č. 14, postoupeným 

odborem dopravy MMOl, oddělením městské hromadné dopravy.  

KM Č doporučuje požadavek zaměstnanců firmy AHOLD akceptovat. 

 

KMČ opakovaně požaduje vyhovět žádosti občanů z domů na ulici Werichova o odstranění 

již nefunkčního pískoviště, torz laveček a kovových konstrukcí na sušení prádla, včetně 

betonové skruže. 

KM Č žádá příslušný odbor MMOl o sdělení písemného stanoviska k žádosti  

a případného termínu realizace. 

 

Závěr provedl předseda KMČ v 18:35 hodin. 

 

       Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. 

       Předseda KMČ 15, Nové Sady 

 


