Zápis č. 2
z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady ze dne 13. 6. 2011
Přítomni: PhDr. A. Adamíková – předsedkyně, Bc. R. Kubíček, Mgr. G. Dimmroth,
Mgr. M. Langer, Mgr. G. Medveďová, J. Mrajca, Ing. K. Šimek,
Omluveni: Mgr. Z. Vamberová, Mgr. P. Píšková,
Nepřítomni: Bc. J. Brada, J. Kraclík, MUDr. T. Březina, Ing. J. Schubert
Hosté: pprap. Dočkal (PČR), M. Rampa (MPO), M Rozsypal (MPO)
Program:
1. Zahájení schůze KMČ
2. Vyjádření zástupců MPO a Policie ČR
3. Podněty z řad občanů k MPO, PČR
4. Podněty z řad přítomných občanů
5. Kontrola některých námětů z minulé schůze
6. Požadavky na vyjádření z MmOl
7. Návrhy komise na opravy
8. Rozhodnutí MmOl
9. Různé
Ad 1) Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17:30.
Ad 2) Zástupci MPO a PČR nemají podněty ke komisi.
Ad 3)
1. Ing. V. Krušina – na ulici Voskovcova parkuje delší dobu automobil SEAT SPZ: OCL 0060.
Automobil patří bývalému nájemci a zabírá místo. Žádost na zástupce PČR o vyřešení.
PČR prověří.
2. Mgr. M. Langer (člen komise) – v zatáčce ulice Peškova je ohrada na kontejnery a vadí ve
výhledu při vyjíždění ze slepé části ulice. Podnět bude předán odboru dopravy MmOl.
3. Veřejnost - v ulici Peškova parkují automobily na místech výjezdu z garáží, která jsou vyznačena
žlutou čarou.
MPO: V případě špatného parkování zavolat neprodleně MPO – na místě vyřeší.
4. Veřejnost - část ulice Peškova, která je průjezdná na ulici Slavonínská je stále označena jako
slepá. Podnět bude předán odboru dopravy MmOl.
5. Veřejnost – Především ve večerních a nočních hodinách si zkracují automobily cestu mezi konci
ulic Fischerova a Rožňavská po chodníku.
MPO a PČR: budou prováděny častější kontroly.
Ad 4)
1. Veřejnost – Prosí o vyřízení poděkování příslušníkům MPO. V odpoledních a večerních
hodinách, kdy v domě s pečovatelskou službou není služba, pomáhají problémy rychle řešit
příslušníci MPO.
2. Ing. J. Schulz (Polská 44) – Žádá o řešení havarijního stavu příjezdové komunikace k domům na
ulici Polská 40, 42, 44 a 46. Žádá o vybudování asfaltové cesty a parkovacích stání (žádost
dodána i písemně včetně leteckého snímku).
Vyjádření komise: zjistí vlastnické poměry pozemků a dále se bude podnětem zabývat.
3. Ing. V. Krušina (Voskovcova 6):
 Poděkování za řešení podnětu při minulém jednání komise.
 Upozornění na nebezpečný el. rozvaděč u kapličky na ulici Rožňavská
Vyjádření komise: předsedkyně komise situaci zná. Bude řešit s vlastníkem kapličky.



Již 12/2009 p. Krušina žádal o opravu chodníku na zastávce „U kapličky“. Dne 12.1.2010
dostal kladnou odpověď (originál dopisu předal předsedkyni komise). Naléhavě žádá o
řešení.
Vyjádření komise: komise se bude podnětem zabývat.

Ad 5)
1. Viz zápis č. 1 – bod 4 / Urgovat řešení špatného chodníku v okolí domů Rožňavská 8 – 10.
V souvislosti se špatným stavem chodníků navrhuje komise upozornit magistrát, aby pečlivě
kontroloval stav chodníku po překopávání chodníku a podobně.
2. Opětovně řešena žádost MmOl, odboru dopravy, oddělení městské hromadné dopravy o sdělení
stanoviska k požadavku zaměstnanců firmy Ahold o úpravu jízdního řádu linky č. 14.
Zaměstnanci požadují uspíšení spoje odjez 5:27 z Hlavního nádraží o 5 minut ve dnech
pracovního klidu.
Vyjádření komise: KMČ doporučuje vyhovět žádosti. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 6)
1. Č. j. : SMOl/Maj/22/2139/2011/Pr - Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního
města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 318/2 zahrady o výměře 350m² v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, Obec Olomouc + pozemek parc. č. st. 681 zastavěná plocha a nádvoří o
celkové výměře 16m² v k. ú. Nové Sady u Olomouce, Obec Olomouc pro účely užívání
zeleninové zahrádky paní Lenkou Mackovou.
Vyjádření komise: komise doporučuje. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
2. Č. j. : SMOl/Maj/22/1019/2011/Ji – Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního
města Olomouce.
Jedná se o parc. č. 249/10 ostatní plocha o výměře 852 m² v k. ú. Nové Sady u Olomouce +
parc. č. 249/2 ostatní plocha o výměře 759 m² v k. ú. Nové Sady u Olomouce +
parc. č. 249/3 trvalý travnatý porost o výměře 6151 m² v k. ú. Nové Sady u Olomouce.
O pozemky žádají dva žadatelé:
 Občanské sdružení pro rozvoj a naplnění potřeb obyvatelstva Olomouckého kraje za účelem
vybudování kempu a letní školy.
 Mgr. Martin Daniel za účelem zřízení autobazaru.
Vyjádření komise: komise žádá podrobnější informace o projektu letní filmové školy a
vybudování kempu. Žádostí se bude po jejich obdržení dále zabývat.
3. Č. j. : SMOl/Maj/22/2658/2011/Pr - Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního
města Olomouce. Jedná se o část pozemku parc. č. 401/3 zahrady o výměře 360m² v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, Obec Olomouc za účelem užívání zeleninové zahrádky paní Ing. Žalákovou.
Vyjádření komise: Komise doporučuje prodej, pokud s pozemky nemá město jiný záměr.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
4. Žádost o opravu chodníku. Pan Ondřej Kubát poslal mailem upozornění na propadlých chodník
za domy Rooseveltova 90, 92 a 94. Na chodníku se tvoří kaluže plné bahna z okolních
travnatých ploch.
Vyjádření komise: komise doporučuje opravu chodníku. Hlasování.: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 7)
1. Členové komise na příštím zasedání navrhnou, které chodníky by se měly v naší městské části
opravit z limitu 300 000 Kč.
2. Členové komise na příštím zasedání navrhnou, které sloupy veřejného osvětlení bude nutné
natřít.
Ad 8) KMČ bere na vědomí
1. Plán prací technických služeb.
2. Č. j. : SMOl/OPK/79/1757/2011/Nan – Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace
v ulici Polská 54, 58 v Olomouci – Nových Sadech pro vlastníky jednotek domu Polská 54, 56,
58.
3. Č. j.: SMOl/OPK/79/2001/2011/Nan – Rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace v ul.
Jeronýmova v Olomouci – Nových Sadech pro statutární město Olomouc.

4. Č. j.: SMOl/OPK/79/1966/2011/Nan – Rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace v ul.
Rooseveltova 9 x Krakovská v Olomouci – Nových Sadech pro Evu Součkovou Rooseveltova 9.
5. Č. j.: SMOl/ŽP/55/3908/2011/Jar – Dohodu o povolení zvláštního používání veřejné zeleně,
zábory a výkopové práce v ul. Rožňavská 6 pozemek p. č. 5/8 k. ú. Nové Sady pro
REALITINVEST s.r.o.
6. Č. j.: SMOl/ŽP/55/4045/2011/Jar – Dohodu o povolení zvláštního používání veřejné zeleně,
zábory a výkopové práce v ul. Velkomoravská pozemek p. č. 362/5 k. ú. Nové Sady pro
EUROGEMA CZ a.s.
7. Č. j.: SMOl/ŽP/55/4090/2011/Jar – Dohodu o povolení zvláštního používání veřejné zeleně,
zábory a výkopové práce v ul. Rooseveltova 130/30 pozemek p. č. 601/8 k. ú. Nové Sady pro
Petra Prikrta – Přichystalova 71.
Ad. 9) Volba tajemníka komise. Zvolen Mgr. Gerd Dimmroth.
Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 19:15.
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 12. 9. 2011 v 17:30 v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsal: Mgr. Gerd Dimmroth
Ověřila: PhDr. Alena Adamíková

