
Zápis z jednání  KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 14. 5. 2012 
 
Přítomni: PhDr. A. Adamíková, Mgr. G. Dimmroth, Mgr. Z. Vamberová, Bc. R. Kubíček,  
Bc. J. Brada, Mgr. M. Langer, J. Kraclík, Mgr. G. Medveďová, Mgr. A. Staněk, Ph.D., 
J. Marjca, Ing. K. Šimek, Ing J. Schubert, Mgr. P. Rak                 
Omluveni: Mgr. P. Kylarová 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Program: 1. Zahájení schůze 
 2. Připomínky ze strany PČR a PMO 
 3. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 2. 4. 2012 
 4. Připomínky ze strany veřejnosti 
                     5. Žádost o sdělení stanoviska 
                     6. Rozhodnutí MmOl 
                     7. Návrh programu Novosadsko-povelských slavností 
                     8. Různé 
 

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30 hodin. 

2. Připomínky ze strany PČR a PMO. 

2.1. Požadavky z jednání KMČ dne 2. 4. 2012 – pohyb ženy v ul. Húskova, Českobratrská 
– MPO provádí kontroly, ale nikoho nezastihli. Pokud bude osoba spatřena, je nutné 
volat nejlépe PČR. 

2.2. Kontrola pobytu bezdomovců v blízkosti ul. Slavonínská – MPO provedla kontrolu. 
Bezdomovci jsou na soukromém pozemku s vědomím majitele a zákon neporušují. 
Kontrolu provedli i zástupci stavebního odboru města Olomouce. 

2.3. Kontrola průchodu u domů v ulici Družební – MPO provádí kontrolu a již 
kontrolovala skupinu mladých lidí, kteří se zde zdržovali. 

3. Vyřízené podněty ze schůze 2. 4. 2012 

3.1. Žádost KMČ na odbor dopravy o posouzení dopravní situace v prostoru mezi ulicemi 
Velkomoravská, Rooseveltova, Polská a Schweitzerova. 

− Předsedkyně komise konzultovala situaci s odborem dopravy. Na schůzi byl 
pozván pan M. Bureš (odborník na dopravu a člen KMČ Neředín), který má 
zkušenosti s úpravou dopravního režimu v obytných oblastech. 

− Komise souhlasí s návrhem a doporučením pana Bureše na zřízení „zóny 30“. 
Výhodou je vyšší rychlost než v obytné zóně (30 km/h) a zřízení zóny nijak 
neomezuje parkování. 

− Dále je vhodné na značkách při vjezdu do “zóny 30“ přidat upozornění a 
zdůraznit přednost zprava. 

− Žádostí o zřízení „zóny 30“ se bude zabývat člen komise Ing. Jaroslav Schubert 
3.2. Výsadba nových stromů v prostoru u. Voskovcova, Peškova – probíhá. 

3.3. Úklid listí v ulici Rožňavská – Dle vyjádření TSO je úklid listí sezónní záležitostí. 
V současné době TSO provádí sezónní práci sečení trávníků. Pokud by byl v oblasti 
KMČ Nové Sady nepořádek v souvislosti se starým spadaným listím, bude komise 
řešit úklid s TSO individuálně. Příští rok bude nutné na odklizení spadaného listí 
dohlédnout. 

3.4. Řešení úklidu exkrementů po psech – p. náměstkyně Mgr. Machová informovala o 



přípravě nové vyhlášky, ve které by byla opět zapracována povinnost majitele psa 
exkrementy uklidit. 

4. Připomínky ze strany veřejnosti: 

4.1. Paní Hubáčková, Fischerova 28 zopakovala požadavek na propojení ulice 
Voskovcova a Fischerova. 

4.2. Požadavek na opravu chodníku u ulice Fischerova 28. Komise provede šetření na 
místě o jaký typ chodníku se jedná. Pokud by pomohla drobná oprava, bude opravu 
řešit komise s TSO. Pokud bude potřeba rekonstrukce, zváží komise zařazení 
chodníku do plánu investic na příští rok. 

5. Požadavek na zřízení chodníku mezi parkovištěm u marketu Penny a zastávkou autobusu 
na ulici Střední novosadská. Komise upozornila na to, že zkratka přes trávník se dá obejít. 
Komise zjistí majitele pozemku a další možnosti vybudování chodníku. 

6.  Žádost č. j. SMOl/Maj/22/1454/2012 o sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 
335/7 zahrada o výměře 68 m² v k. ú. Povel, MUDr. Snášelová žádá o prodej pozemku 
funkčně souvisejícího s domem a zahradou za účelem užívání vjezdu a předzahrádky. 

      Stanovisko KMČ: doporučujeme systémové řešení pozemků v ul. Schweitzerova.      
      Předsedkyně projedná konkrétní situaci na příslušném odboru MmOl. 
      Hlasování PRO   13    PROTI    0     ZDRŽEL SE  0. 
7. Rozhodnutí MmOl KMČ bere na vědomí 

8. Program -  Novosadsko-povelských slavností dne 21. 9. 2012 

Pozvánka na akci – prostřednictvím webových stránek města a čísla občasníku. 

Prezentace starší (původní) zástavby na panelech 

Stánky – stará řemesla 

            -  občerstvení (provozovny v okolí) 

Komentované prohlídky 

Diskuse (anketa) k budoucnosti areálu povelské návsi 

Otevření Kapličky 

Kulturní program – Vystoupení žáků ZŠ 

                                 Vystoupení seniorského sboru pod vedením Mgr. J. Slepicové. 

                                 Kvinteto Fagoty 

                                 Cimbál 

                                 Tramtárie 

                                 Loutkové divadlo 

                                 Nepředstavitelná kapela – vystoupení na závěr   

Předsedkyně komise osloví HZS s dotazem na zapůjčení stanů. 

 

Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18,45 
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 4. 6. 2012 v 17.30 hodin v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 


