Zápis č. 5
z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady ze dne 14. 11. 2011
Přítomni: PhDr. A. Adamíková – předsedkyně, Mgr. G. Dimmroth, Bc. R. Kubíček,
Mgr. Z. Vamberová, Bc. J. Brada, J. Kraclík, J. Mrajca, Ing. K. Šimek, Ing. J. Schubert
Omluveni: Mgr. M. Langer, Mgr. P. Kylarová
Hosté: pprap. Dočkal (PČR), str. M. Rampa (MPO)
Program: 1. Zahájení schůze
2. Připomínky ze strany PČR a PMO
3. Připomínky ze strany veřejnosti
4. Opravy chodníků z rozpočtu KMČ
5. Žádosti k sdělení stanoviska
6. Rozhodnutí MmOl
7. Informace z MmOl
8. Různé
Ad. 2/ 1 – Policisté informovali o důslednější kontrole zákazu parkování na ulici Werichova.
2 – Komise konstatuje, že na ulici Peškova je již instalovaná značka snížení rychlosti
na 30 km/hod. Tato značka není ovšem řidiči moc respektována. Komise žádá
policii o kontrolu dodržování rychlosti.
Ad. 3/ Občané vyjadřují poděkování za opravu chodníků u vchodů domu na ulici Rožňavská.
Je potřeba ještě doopravit chodník u vchodu Rožňavská 16.

Ad. 4/ Byla opravena zastávka MHD U Kapličky (směr centrum) a chodník ve směru k ul.
Družební. Dále byly opraveny nejvíce zničené části chodníku na ulici Družební a
některé další poničené části chodníků v oblasti Nové Sady. Další průběžné opravy
budou pokračovat v roce 2012.
Ad. 5/ 1 – Č.j.:SMOl/Maj/22/4550/2011/Pr – žádost o sdělení stanoviska k pronájmu části
pozemku parc. č. 312/3 zahrada o výměře 99m² v k. ú. Nové Sady a parc. č. 318/2
zahrada o výměře 107 m² v k.ú. Nové Sady. Pozemky se nachází při ulici U
Rybářských stavů v lokalitě Koňský hřbitov. Pan Wintr žádá o pronájem za
účelem užívání zeleninové zahrádky.
Komise nemá námitek.
2 – Č. j.: SMOl/Maj/22/5353/2011/Pr – žádost o sdělení stanoviska k pronájmu části
pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 437 m² v k. ú. Nové Sady. Pozemek
se nachází za domy při ulici Dolní novosadská. Ing. Semotam žádá o pronájem za
účelem užívání zeleninové zahrádky.
Komise nemá námitek.
3 – Č.j.: SMOl/Maj/22/4537/2011/Sk – žádost o sdělení stanoviska k prodeji části
parc. č. 736 ostatní plocha o výměře 12m² v k. ú. Nové Sady a části parc. č. 5/8
ostatní plocha o výměře 13m² v k. ú. Nové Sady. Pozemky se nachází v ul.

Schweitzerova, jsou zastavěné zastávkou MHD U Kapličky a novinovým stánkem
s přípojkou NN, vše ve vlastnictví paní L. Otčenáškové. Manželé Otčenáškovi
žádají o prodej pozemků.
Hlasování komise: Pro 0 / Proti 9 / Zdrželi se 0 /
Stanovisko KMČ: komise nedoporučuje prodej.
Ad. 6/ Rozhodnutí přichází po uplynutí doby zvláštního užívání. Aktuální jsou v době konání
schůze KMČ pouze 2.
Ad. 7/ Informace z MMOl
1 – změna jízdních řádů k 11. 12. 2011 – noční linka č. 50
2 – změna jízdních řádů k 11. 12. 2011 – časový posun linky č. 14
3 – omezení svozu bioodpadu v zimním období prosinec 2011 – březen 2012
Ad. 8/ 1 – Komise upozorňuje na chybějící značku parkování pro invalidy (2 místa k stání) u
domu Voskovcova 10. Předsedkyně komise situaci prověří a upozorní odbor
dopravy města Olomouce.
2 – Člen komise upozornil na pohyb podezřelých osob a zvýšenou kriminalitu
v oblasti ulice Českobratrská v letních měsících 2011.
3 – Člen komise upozornil na narůstající množství heren v lokalitě Nové Sady.
4 – Žádost Mgr. M. Langera o změnu termínu schůzí KMČ. Komise se dohodla na
následujících termínech schůzí: 12. 12. 2011, 9. 1. 2012, 6. 2. 2012, 12. 3. 2012 a
následně každé první pondělí v měsíci.
5 – Předsedkyně komise informovala komisi o průběhu realizace vývěsky komise.
Dále upozornila na možnost prezentace práce komise prostřednictvím webových
stránek.
Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18:30 hodin.
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 12. 12. 2011 v 17:30 v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsal: Mgr. Gerd Dimmroth
Ověřila: PhDr. Alena Adamíková

