Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady ze dne 1. 10. 2012
Přítomni: PhDr. A. Adamíková, Mgr. G. Dimmroth, Mgr. Z. Vamberová, Bc. R. Kubíček,
Mgr. J. Brada, Mgr. M. Langer, Mgr. P. Kylarová, , J. Mrajca, Ing. K. Šimek, Mgr. P. Rak
Omluveni: Mgr. G. Medveďová, Mgr. A. Staněk, Ph.D., J. Kraclík, Ing. J. Schubert
Hosté: dle prezenční listiny
Program:

1. Zahájení schůze
2. Připomínky ze strany PČR a PMO
3. Představení projektu Park Lesní
4. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 3. 9. 2012
5. Připomínky ze strany veřejnosti
6. Žádost o sdělení stanoviska
7. Rozhodnutí SMOl
8. Různé

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.40.
2. Připomínky ze strany PČR a PMO.
2.1. Podněty ze strany KMČ – žádost o kontrolu v ul. Mišákova u dětského hřiště – žádost
Ing. J. Štěpánkové na podnět pana Machalíčka.
Komise požádala MPO o zvýšenou kontrolu v prostoru dětského hřiště zejména ve
večerních a nočních hodinách.
3. Představení studie regenerace parku Lesní – I. etapa. Členové KMČ se zúčastnili
projednávání studie na odboru koncepce a rozvoje dne 13. 9. 2012. Jednání KMČ
navštívili Ing. H. Přibylová a Ing. L. Čech, kteří představili členům komise studii
regenerace parku Lesní a odpověděli na dotazy – bezbariérový přístup, parkování
zásobovacích vozidel.
4. Vyřízené podněty ze schůze 3. 9. 2012
4.1. Podnět Ing. Krušiny na reklamaci výsadby zeleně u domů ul. Voskovcova – firma,
která práci prováděla, měla doplnit na podzim uhynulé rostliny. V minulém týdnu
navezli mulčovací kůru, ale uhynulé rostliny před domem Voskovcova 6 nebyly
doplněny.
4.2. 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 – byla
odeslána odpověď mailem: dle sdělení na MMOl nelze získat příspěvek na opravu,
pokud je hřiště na soukromém pozemku. Bylo by možné zahájit jednání o převodu
pozemku městu.
4.3. Požadavky KMČ do plánu investic byly v termínu předány na odboru investic. Na
dotaz podle jakého klíče se přidělují finanční prostředky, bylo řečeno, že klíč
neexistuje a zastupitelé by měli aktivněji prosazovat požadavky z naší lokality
Členové KMČ požádali o pozvání členů RMO Mgr. E. Machové a RNDr. J. Holpucha
Ph.D. na příští jednání KMČ 5. 11. 2012.
4.4. Požadavek na opravu chodníku v ul. Werichova 21 – 31 byl odeslán a projednán
v TSMO.

5. Připomínky ze strany veřejnosti
5.1. Paní Jiřina Peřinová, majitelka stánku na parc. č. 5/8 při ul. Zikova-Rožňavská
požádala KMČ o podporu při žádosti o odprodej pozemku části pozemku, na kterém je
stánek umístěn. Paní Peřinová prodává ovoce a zeleninu domácích pěstitelů a její
sortiment je vyhledáván zákazníky v této lokalitě.
Stanovisko KMČ:komise jednomyslným hlasování (PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL SE
0) Podpořila odprodej pozemku a zachování stánku paní J. Peřinové.
5.2. Ing. J. Štěpánková, vedoucí oddělení péče o zeleň se obrátila na KMČ se žádostí o
posouzení žádosti pana Machalíčka o přemístění dětského hřiště na ul. Mišákova
Stanovisko KMČ:komise požádala MPO o zvýšenou kontrolu v prostoru dětského
hřiště zejména ve večerních a nočních hodinách.
5.3. Žádost o vybudování spojovacího chodníku z atria OD Kaplička ke Kapli, kterou
podal předseda výboru SVJ M. Malínek
Stanovisko KMČ:komise jednomyslným hlasováním doporučila vybudování
chodníku. Hlasování PRO 10 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
5.4. Žádost paní V. Hudské, Trnkova 7 o projednání opravy chodníku mezi ul. Zikova a
Trnkova souběžně s domem pro seniory.
Stanovisko KMČ:komise prověří situaci na místě, zjistí pravděpodobnou finanční
náročnost opravy a navrhne další řešení.
6. Žádosti o sdělení stanoviska:
6.1. Žádost č. j.: SMOl/Maj/22/5397/2011/Pr o sdělení stanoviska k pronájmu. Jedná se o
část parc. č. 265/7 orná půda o výměře 3355 m², parc. č. 276/21 ostatní plocha o
výměře 97 m², parc. č. 276/22 zahrada o výměře 177 m² v k. ú. Nové Sady. Pozemky
se nacházejí za domy při ul. Dolní novosadská. Žádost o obecné vyjádření k možným
budoucím pronájmům za účelem užívání jako zeleninové zahrádky a k rekreaci.
6.2. Žádost č. j.:SMOl/Maj/22/5397/2011/Pr o sdělení stanoviska k pronájmu pozemku
parc. č. 319/1 trvalý travní porost o výměře 1 827 m², parc. č. 319/2 orná půda o
výměře 1 363 m², parc. č. 319/3 ostat. plocha o výměře 746 m², parc. č. 319/4 ostat.
plocha o výměře 1 880 m², parc. č. 319/5 orná půda o výměře 822 m², parc. č. 319/7
trvalý travní porost o výměře 785 m², parc. č. 318/2 zahrada o výměře 1 863 m², parc.
č. 312/3 zahrada o výměře 116 m², parc. č. 591/2 zahrada o výměře 179 m², parc. č. st.
681 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m², parc. č. st. 697 zast. pl. a nádvoří o výměře 16
m², parc. č. 715/8 ostat. pl o výměře 1 278 m² vše v k. ú. Nové Sady. Předmětné
pozemky se nachází při ul. U Rybářských stavů v lokalitě Koňský hřbitov. Žádost o
obecné vyjádření k možným budoucím pronájmům předmětných pozemků za účelem
užívání jako zeleninové zahrádky a k rekreaci a za účelem užívání pozemků pod
stavbami pro rodinnou rekreaci. Stanovisko bude mít platnost do 31. 12. 2013.
6.3. Žádost č. j.:SMOl/Maj/22/53972011/Pr o sdělení stanoviska k pronájmu. Jedná se o
parc. č. 401/3 zahrada o výměře 1 037 m², parc. č. 401/1 zahrada o výměře 2 499 m²,
parc. č. 401/9 zahrada o výměře 2 561 m², parc. č. st. 603/1 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 11 m², parc. č. st. 604 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m², parc. č.
st. 605 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m², parc. č. st. 606 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 13 m², parc. č. st. 608 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m²
vše v k. ú. Nové Sady. Předmětné pozemky se nachází v zahrádkářské lokalitě U
Hráze. Žádost o obecné vyjádření k možným budoucím pronájmům předmětných poz.
za účelem užívání jako zel. zahrádky a k rekreaci a za účelem užívání pozemků pod
stavbami pro rodinnou rekreaci. Stanovisko bude mít platnost do 31. 12. 2013.

Stanovisko KMČ: komise nemá námitky k pronájmům, pokud město nemá
s předmětnými pozemky jiný záměr, nebudou v rozporu s budovanými
protipovodňovými opatřeními a nebudou dotčeny nájemní smlouvy stávajících
nájemců. Hlasování PRO 10 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
7. KMČ bere na vědomí Rozhodnutí SMOl.
8.

Různé
8.1. Předsedkyně KMČ poděkovala všem členům za podporu i aktivní účast na
Novosadsko-Povelských slavnostech, které byly veřejností velmi kladně hodnoceny.
8.2. Mgr. M. Langer požádal, zda by bylo možné pozvat na jednání KMČ kompetentní
osobu, která by přestavila budovaná protipovodňová opatření.
8.3. Mgr. J. Brada požádal o prověření možnosti reklamace opravy chodníku, která byla
provedena v roce 2011 na ul. Rožňavská před restaurací Bohemia.

Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 19.15
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 5. 11. 2012 v 17:30 v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: A. Adamíková

