
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady ze dne 5. 11. 2012

Přítomni: PhDr. A. Adamíková, Mgr. Z. Vamberová, Mgr. J. Brada, Mgr. M. Langer, 
Mgr. P. Kylarová, J. Kraclík, Mgr. G. Medveďová, J. Mrajca, Mgr. A. Staněk, Ph.D.,
Ing. K. Šimek, Mgr. P. Rak, Ing. J. Schubert
Omluveni: Mgr. G. Dimmroth, Bc. R. Kubíček,
Hosté: dle prezenční listiny

Program: 1. Zahájení schůze
2. Připomínky ze strany PČR a PMO
3. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 1. 10. 2012
4. Připomínky ze strany veřejnosti

                     5. Žádost o sdělení stanoviska
       6. Rozhodnutí SMOl

7. Různé

                                                                                   

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30.

Omluvila paní náměstkyni Mgr. E. Machovou, která se omluvila z jednání kvůli jiné déle 
naplánované akci. Po dohodě byl stanoven náhradní termín pro jednání předběžně 15. 11. 
2012 v 8 hodin v kanceláři paní náměstkyně. Členové KMČ jsou zváni.

2. Připomínky ze strany PČR a PMO.

2.1. Z minulé schůze – kontrola PMO v ul. Mišákova u dětského hřiště probíhá.
2.2. Parkování v ul. Peškova je velmi složité kvůli kombinaci soukromých a volných 

parkovacích míst. Magistrát ve spolupráci s MPO připravuje řešení.
2.3. KMČ doporučuje uveřejnit výzvu k větší ostražitosti občanů v RL. Důvodem je zvyšující 

se kriminální činnost v denních i nočních hodinách.
2.4. Pan Kavan požádal podporu požadavku na kontrolu cyklistů, kteří jezdí po chodnících 

často velmi rychle a ohrožují chodce.

3. Vyřízené podněty ze schůze 1. 10. 2012

3.1. Úpravy zeleně probíhají podle harmonogramu. Na realizaci se podílejí různé firmy, 
proto se může zdát, že práce neprobíhají systematicky.

3.2. Požadavek Mgr. M. Langra - pozvat na jednání KMČ kompetentní osobu, která by 
představila budovaná protipovodňová opatření, byl vyřešen písemnou odpovědí Ing. S. 
Kukly o vybudování cest a cyklistických tras na korunách hrází.

3.3. Výsledek jednání o požadavku Mgr. J. Brady o prověření možnosti reklamace opravy 
chodníku, která byla provedena v roce 2011 na ul. Rožňavská před restaurací Bohema. 
Reklamace bude zaslána písemně na TSMO.

4. Připomínky ze strany veřejnosti - písemné

4.1. Paní J. Piňosová předala prostřednictví předsedkyně KMČ žádost o vybudování 
přechodu pro chodce na ul. Střední novosadská. Situaci v uvedené lokalitě zpracovává 
Atedos.

4.2. Paní M. Krejčiříková požádala KMČ o opravu chodníku na ul. Werichova 13, 15 ze 
strany předních vchodů. V době dešťů tam stojí voda po celé délce. Dlaždice jsou 
nerovné, a tudíž v zimě se špatně odhrnuje sníh. 



4.3. Pan P. Buchníček (SVJ Trnkova 41) požádal KMČ o opravu chodníku kolem Domova 
pro matky s dětmi - spojnice Trnkova Holečkova škola.
KMČ tyto návrhy eviduje a bude se jimi zabývat při realizaci oprav z rozpočtu KMČ
pro rok 2013.

4.4. Ing. J Průcha (SVJ Voskovcova) informoval členy KMČ o petici žádající změnu 
regulačního plánu Sídliště Čtvrtky. Vzhledem k tomu že se připravuje nový územní plán 
dr. A. Staněk zjistí připomínky k návrhům řešení v této lokalitě a KMČ se bude 
požadavkem nadále zabývat.

5. Žádosti o sdělení stanoviska:
5.1. Žádost č. j.: SMOl/Maj/22/4890/2012/Ha o sdělení stanoviska k prodeji. Jedná se o 

pozemek parc. č. 2/2 zahrada o výměře 2 258 m² v k. ú. Pan Ing. T. Kroutil žádá o 
prodej předmětného pozemku za účelem výstavby rodinného domu.

Stanovisko KMČ: komise jednomyslným hlasování (PRO 0, PROTI 12, ZDRŽEL SE 0) 
nedoporučuje prodej předmětného pozemku, který se nachází v lokalitě, kde podle 
regulačního plánu je plánovaná výstavba tramvajové trati (točny).

5.2. Žádost č. j.:SMOl/Maj/22/4101/2012/Sk o sdělení stanoviska k pronájmu části pozemku 
parc. č. 575/6 ostatní plocha o výměře 5 m² v k. ú. Nové Sady při ul. Trnkova. 
Společnost A. R. T. 247 s.r.o. žádá o pronájem za účelem umístění billboardu o velikosti 
reklamní plochy 5,1 x 2,4 m.

Stanovisko KMČ: komise jednomyslným hlasování (PRO 12, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 
souhlasí s pronájmem.

6. KMČ bere na vědomí Rozhodnutí SMOl.

7. Různé

Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 19:15
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 3. 12. 2012v 17:30 v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.

Zapsala: PhDr. Alena Adamíková




