
Zápis č. 6 

z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady ze dne 12. 12. 2011 

Přítomni: PhDr. A. Adamíková – předsedkyně, Mgr. Z. Vamberová, Mgr. G. Dimmroth, Bc. J. Brada, 

Mgr. P. Kylarová, J. Kraclík, Mgr. G. Medveďová, J. Mrajca, Ing. K. Šimek, Ing. J. Schubert 

Omluveni: Mgr. M. Langer, Bc. R. Kubíček 

Hosté: str. M. Rampa (MPO) 

Program: 1. Zahájení schůze 
                  2. Připomínky ze strany PČR a PMO 
                  3. Připomínky ze strany veřejnosti 
                  4. Žádosti k sdělení stanoviska 
                  5. Rozhodnutí MmOl 
                  6. Různé 
 
Ad. 2/  KMČ  žádá zástupce MPO o kontrolu dodržování omezení rychlosti na 30 km/hod v ul. Peškova  
             a kontrolu zaparkovaných vozidel na místech vyhrazených pro invalidy, protože na těchto  
             místech často parkují vozidla bez označení. 
 
Ad. 3/ 1 - Ing. V. Krušina (SVJ Voskovcova ul.) poděkoval komisi za odvedenou práci a snahu o řešení  
            všech aktuálních problémů. 
             2 – Připomínka k úklidu zastávky MHD U Kapličky.  Zastávku využívá velký počet občanů  
             a jeden odpadkový koš je nedostatečný a velmi často přeplněný. 
             3 – Žádost o obnovení parkovacího místa pro invalidy na ul. Voskovcova před domem č. 10. 
             Značka, která označovala dvě parkovací místa, byla na začátku listopadu 2011 bez upozornění 
             odstraněna.            
 
Ad. 4/ 1–Čj.: SMOl/Maj/22/4843/2007/Sk žádost o sdělení stanoviska k darování majetku – parc. 
               č.   385/15, 385/16, 385/18, 385/6, 385/7, 385/17, 385/14, 385/4, 345/14, 623/10, 300/5, 
               287/3 – trvalý travní porost. Žádost státního podniku Povodí Moravy s.p. o uzavření budoucí  
               darovací smlouvy na výše uvedené pozemky, které jsou dotčeny stavbou „Morava,    
               Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. A etapa“. Spoluúčast města na programu Podpora  
               prevence před povodněmi II. etapa může být realizována vložením pozemků. 
               Stanovisko KMČ: člen KMČ Ing. K. Šimek ověřil situaci na jednání se zástupci Povodí Moravy a  
               po doplnění informací komise nemá námitky. 
 
       2 -  Čj.: SMOl/Maj/22/5260/2011/Bra žádost o sdělení stanoviska k pronájmu části pozemku    
              parc. č. 321 zahrada o výměře 15 m². Manželé Tomajkovi žádají o pronájem, jedná se o část  
              pozemku, která je zastavěna schodištěm k prodejně gastrotechniky. 
             Stanovisko komise: A. Adamíková si vyžádala další informace. Jedná se o převod nájemní   
             Smlouvy na nového nájemce. Komise nemá námitky. 
 
      3 - Čj.: SMOl/Maj/22/6107/2011/Pr žádost o sdělení stanoviska k prodeji části pozemku parc. č.      
             401/9 zahrada o výměře 368 m². Pozemek se nachází poblíž ul. U Dětského domova. Pan K.  
             Vencl žádá o prodej části pozemku, kterou užívá na základě nájemní smlouvy za účelem     
             užívání zahrady. 
             Stanovisko komise: nedoporučujeme prodej v souvislosti se stavbou inženýrských sítí a  
             protipovodňových opatření. 



 
 
Ad. 5/ KMČ vzala na vědomí rozhodnutí MmOl. 

Ad.  6/ A. Adamíková informovala o umístění informační tabule KMČ před DPS Peškova 1. 

             KMČ podpořila návrh A. Adamíkové na sepsání Dějin Nových Sadů a Povlu. 

 
Jednání komise bylo ukončeno v 18.30 
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 9. 1. 2012 v 17.30 v DSP Peškova 1 
Jednání komise je veřejné. 
 

Zapsala: PhDr. A. Adamíková 

 

                 

 

 


