
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady ze dne 3. 9. 2012 
 
Přítomni: PhDr. A. Adamíková, Mgr. G. Dimmroth, Mgr. Z. Vamberová, Bc. R. Kubíček, 
Mgr. J. Brada, Mgr. G. Medveďová, Mgr. A. Staněk, Ph.D., J. Mrajca, Ing. K. Šimek, 
Mgr. P. Rak 
Omluveni: Mgr. M. Langer, Mgr. P. Kylarová, J. Kraclík, Ing. J. Schubert 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Program: 1. Zahájení schůze 
 2. Připomínky ze strany PČR a PMO 
 3. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 4. 6. 2012 
 4. Připomínky ze strany veřejnosti 
                     5. Požadavky do plánu investic roku 2013  
                     6. Požadavek na opravu chodníku z rozpočtu KMČ 
                     7. Žádost o sdělení stanoviska 
                     8. Rozhodnutí SMOl 
                     9. Novosadsko-povelské slavnosti          
                     10. Různé 
 

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

2. Připomínky ze strany PČR a PMO. 

2.1. Z minulé schůze - PMO bude nadále provádět kontroly v průchodu OD Kaplička a 
dalších lokalitách. 

2.2. PČR stále eviduje požadavek na vyšší obezřetnost k pohybu podezřelé osoby – 
požadavek z jednání KMČ dne 2. 4. 2012 

3. Členové KMČ upozorňují na hluk v nočních hodinách v oblasti ulic Rožňavská a 
Fischerova.  

4. Vyřízené podněty ze schůze 4. 6. 2012 

4.1. V červenci 2012 byl na žádost KMČ opraven povrch vozovky na ul. Voskovcova 
4.2. Podnět Ing. Krušiny na reklamaci výsadby zeleně u domů ul. Voskovcova – vyjádření 

Ing. Steigerové – firma, která práci prováděla, doplní na podzim uhynulé rostliny. 

5. Připomínky ze strany veřejnosti 

5.1. Žádost pana Stříže o opravu vozovky v ul. Na loučkách před objektem garáží. 
Poškození je značné a znemožňuje výjezd z garáží i průjezd komunikací. 
− Dle šetření předsedkyně komise je již vozovka opravena. 

5.2. Žádost pana M. Mokroše o opravu výmolu na ul. Jeronýmova, který vznikl špatným 
uvedením vozovky do původního stavu po jejím přerušení výkopem v souvislosti se  
stavbou nové MŠ. 

− Dle šetření člena komise je žádost oprávněná. 
− Dle prověření předsedkyně komise dne 3. 9. 2012 oprava vozovky probíhá. 

5.3. Zástupci SVJ Fischerova 7, 9 se obrátili na KMČ s dotazem na možnosti pomoci při 
opravě a udržování dětského hřiště, které se nachází na jejich pozemku. Předsedkyně 
zjistí možnosti a bude písemně informovat zástupce SVJ. 

6. Požadavky KMČ 15 do Plánu investic roku 2013 – kontrola stávajících požadavků a jejich 
úprava (viz příloha). 



Členové komise upozorňují na fakt, že městská část Nové Sady je rozlehlá s velkým 
počtem obyvatel a realizovaných investic je velmi málo, proto žádají informaci, podle 
jakého klíče dochází k realizaci požadavků z jednotlivých KMČ v Plánu investic. 
 
 

7. Požadavek na opravy chodníků, projednání odhadů nákladů  
− Členové komise doporučují předláždění chodníku na ulici Werichova mezi č. 21 a 25, 

a u č. 27 až k č. 31. 

− Předsedkyně komise vyzvala členy k podávání dalších návrhů na drobné opravy 
(termín: do 17. 9. 2012). 

8. Žádosti o sdělení stanoviska: 
8.1. Žádost č. j.: SMOl/Maj/22/2863/2012/Sk o sdělení stanoviska k prodeji. Jedná se o 

část parc. č. st. 401/9 zahrada o výměře 359 m² v k. ú. Nové Sady, parc. č. st. 608 
zastavěná plocha o výměře 13 m² v k. ú. Nové Sady a část parc. č. 401/7 ostatní 
plocha o výměře 5 m² v k. ú. Nové Sady. Pozemky se nacházejí poblíž ul. U dětského 
domova v zahrádkářské kolonii U hráze. Manželé Hrabalovi mají na předmětné 
pozemky uzavřenou smlouvu o nájmu a žádají o prodej.  

Stanovisko KMČ: hlasování PRO 10  /  PROTI  0   /  ZDRŽEL SE  0 
KMČ souhlasí s prodejem pokud MMOl nemá s pozemky jiný záměr. 

 

8.2. Žádost č. j.:SMOl/Maj/22/3278/2012/Bra o sdělení stanoviska k pronájmu, prodeji 
části pozemku parc. č. 170/28 orná půda o výměře 1 500 m² v k. ú. Povel. Předmětná 
část pozemku se nachází při ul. Slavonínská. Pan M. Buček žádá o prodej případně 
dlouhodobý pronájem, jako jednatel spol. AUTOMON servis s. r. o., za účelem 
zřízení autobazaru, prodeje autodílů. 

Stanovisko KMČ: hlasování PRO  0  /  PROTI   10      /  ZDRŽEL SE   0 
Důvod zamítnutí: Členové komise nepovažují pozemek v uvedené lokalitě za vhodný 

pro technické, komerční využití (předpokládaná značná hlučnost 
v oblasti obytných domů a zvýšené neekologické zatížení prostředí).  

8.3. Žádost č. j.:SMOl/Maj/22/3888/2012/Ji o sdělení stanoviska k prodeji. Jedná se o 
parc. č. 592/2 ostatní plocha o výměře 4 m² v k. ú. Nové Sady. Předmětný pozemek se 
nachází při ul. U Dětského domova v areálu závodu Horní Morava. Povodí Moravy, 
s. p. žádá o prodej, je vlastníkem navazujících nemovitostí. 

Stanovisko KMČ: hlasování PRO 10    /  PROTI   0   /  ZDRŽEL SE  0 
KMČ souhlasí s prodejem. 
 
9. KMČ bere na vědomí Rozhodnutí SMOl. 

10. Novosadsko-povelské slavnosti – 21. 9. 2012. Předsedkyně komise informovala členy o 
přípravě slavností. Organizační zabezpečení má na starosti Ing. Švec. Členové komise 
přislíbili účast na zahájení slavností (v 11.00 hodin). 

11.  Různé 

- Dr. Staněk upozornil na nevyužitý novinový stánek na ulici Rožňavská. 
Předsedkyně komise se pokusí zjistit majitele. Komise doporučuje odstranění 
stánku. 

 
Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18.30 hodin. 



Příští jednání KMČ č. 15 se koná 1. 10. 2012v 17.30 hodin v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 
 
Zapsal: Gerd Dimmroth 
Ověřila: Alena Adamíková 
 

 

 

 

 

 

 
 


