
 
Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 14. 3. 2011 

 
Přítomni:  
 
Mgr. Antonín Staněk Ph.D. (předseda), Mgr. Gabriela Medveďová (tajemnice), Mgr. Zdeňka 
Vamberová, Jiří Kraclík, Jiří Stříž, Mgr. Milan Langer 
 
Nepřítomen:  
Lubomír Coufal 
 
Omluveni: 
Mgr. Richard Šrámek, Ph.D., Ing. Vít Pachta. 
 
Zástupce městské policie: omluveni 
 
Zástupce policie ČR: dle podpisové listiny 
 
Občané: dle podpisové listiny 

 
 

Program: 
1. Zahájení schůze KMČ 
2. Připomínky k zápisu z minulé schůze KMČ 
3. Podněty k PČR 
4. Podněty občanů 
5. Prodej, nákup, pronájem 
6. Předzahrádky 
7. Různé 
8. Závěr 

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

2.  Předseda KMČ upřesnil minulý zápis ve věci připomínek občanů k činnosti MP Olomouc. 

Na připomínky občanů reagovali přítomní strážníci podáním vysvětlení a zdůvodněním 

provedeného opatření.  

KMČ k připomínkám zaujala následující stanovisko: KMČ oceňuje obecně uplatňovaný 

přístup strážníků MPO ve věci parkování řidičů na problémových místech v sídlištní zástavbě 

městské části Olomouc – Nové Sady. Přístup strážníků i vedení MPO je profesionální a 

v mezích možností i vstřícný k řidičům. KMČ hodnotí spolupráci s MPO jako dlouhodobě 

velmi dobrou. 

 



3. Podněty k policii ČR  

Na křižovatce ulic Peškova a Voskovcova se nachází dopravní značka „Přechod pro chodce“, 

která je lícem otočená nesprávným směrem (směrem do sídliště místo do vozovky).  

Na doporučení PČR KMČ předá podnět k nápravě odboru dopravy MMOl.  

 

4. Podněty občanů 

Zástupce Univerzity Palackého v Olomouci p. Švec podává se svými studenty námět na 

oživení prostoru kolem kapličky. Předkládá několik návrhů, mezi jinými i návrh uskutečnit 

výstavu o historii bývalé německé obce Povel, popř. pořádání kulturních akcí.  

KM Č podporuje tuto iniciativu. 

 

5. Nákup, prodej, pronájem 

Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu. Čj.: SMOl/Maj/22/89/2011/Š. 

Vyjádření KMČ: Pokud by pronájmem nebyly dotčeny veřejné zájmy, případně 

přístupové cesty k jiným objektům, KMČ s pronájmem souhlasí. 

 

6. Žádost o povolení předzahrádky 

Žádost o stanovisko k žádosti o povolení předzahrádky u Cukrárny U Kapličky. 

Vyjádření KMČ: Budou-li dodržena v žádosti deklarovaná opatření KMČ souhlasí. 

 

7. Různé 

a) KMČ obdržela od Odboru životního prostředí požadavek o zmapování 

neudržovaných ploch ve správním celku městské části Nové Sady. Ve správním 

celku městské části Nové Sady se obdobné plochy nevyskytují. 

b) Sběrová sobota – jaro 2011. Dle harmonogramu spadá sběrová sobota pro 

městskou část Nové Sady na 9. dubna 2011. Kontejnery budou umístěny: roh ulic 

Rokycanova a V Kotlině, roh Zikova a Werichova. 

 

8. Předseda KMČ ukončil schůzi v 18.30 hod. 

 

Další jednání KMČ se bude konat 11. dubna 2011 v DPS v ul. Peškova č. 1. 

 

Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová (tajemnice) 

Schválil: Mgr. Antonín Staněk Ph.D. (předseda KMČ č. 15) 


