
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 3. 12. 2012 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Program: 1. Zahájení schůze 
 2. Připomínky ze strany PČR a PMO 
 3. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 5. 11. 2012 
 4. Připomínky ze strany veřejnosti 
                      5. Žádost o sdělení stanoviska 
        6. Různé  
 
                                                                                    

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17:30. 

2. Připomínky ze strany PČR a PMO. 

2.1      Zástupci PMO  požádali o upřesnění lokality, ve které by se měla provádět kontrola 
cyklistů, kteří se často pohybují po chodnících velkou rychlostí. Jedná se zejména  
o spojnici mezi ul. Rožňavská a Fischerova. 

2.2.     Zástupce SVJ Peškova V. Schejbal – požádal o doplnění vodorovného značení v ul. 
Peškova hlavně v křižovatkách, kde parkují auta a situace při výjezdech a odbočování je 
nepřehledná.  

2.3.     Předsedkyně požádala o prověření možnosti kontroly rychlosti v ul. Peškova. Jedná se 
o značenou zónu 30 km/h, ale řidiči často toto omezení rychlosti nerespektují. 
 

3.  Vyřízené podněty ze schůze 5. 11. 2012 

3.1.     Požadavek Mgr. J. Brady o prověření možnosti reklamace opravy chodníku, která byla  
        provedena v roce 2011 na ul. Družební před restaurací Bohemia. Při ověření situace bylo   
        zjištěno, že uvedená část chodníku nebyla souvisle opravována, byl proveden výsyp 
        pod uvolněnými dlaždicemi a tuto práci nelze reklamovat. Mgr. J. Brada znovu  
        požádá Ing. Kmoníčkovou o opravu. 
3.2. Zpracování projektové dokumentace pro přechod v ul. Střední novosadská. Dne 7. 12. 

2012 se uskuteční se schůzka předsedkyně s Ing. T. Tužínem a požadavky budou 
konzultovány na místě. 
 

4. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti. 
4.1. Zástupci SVJ Voskovcova byli informováni o jednání předsedkyně KMČ A. 

Adamíkové a Mgr. P. Raka s předsedou Komise pro architekturu a územní plánování Ing. 
V. Procházkou. KMČ doporučila sledovat průběh příprav nového územního plánu na 
stránkách magistrátu a Mgr. P. Rak přislíbil další informace zejména o termínu veřejného 
projednávání ÚP. 

4.2. Upozornění na neefektivní úklid na zastávce MHD U kapličky.  
4.3. Ing. J. Kuchyňka se obrátil s písemnou žádostí - o zajištění a realizaci projektu na 

umístění odpadkových košů do míst s velkou koncentrací lidí. Zejména v ul. Zikova -
Schweitzerova chybí tato základní potřeba na sběr odpadků a pravděpodobně proto je 
v této lokalitě značný nepořádek. Ing. J. Kuchyňka se obrátil se svojí žádostí i na 
zastupitele. KMČ tento požadavek podporuje.  

4.4. Ing. J. Stránská Dolní novosadská se obrátila na KMČ s dotazem na budování 
přechodů pro chodce v této ulici. Předsedkyně odpověděla písemně – mailem. 

 



5. Žádosti o sdělení stanoviska: 
5.1. Žádost č. j.: SMOl/Maj/22/5258/2012/Pr o sdělení stanoviska k prodeji. Jedná 

se o pozemek část parc. č. 319/1 trvalý travní porost o výměře 410 m² v k. ú. Nové 
Sady. Pan V. Uhlíř má na část pozemku uzavřenou nájemní smlouvu za účelem 
zřízení zeleninové zahrádky a žádá o prodej.  

Stanovisko KMČ:komise jednomyslným hlasováním nedoporučuje prodej předmětného 
pozemku, který se nachází v blízkosti toku řeky Moravy a může být využit k budování 
protipovodňových opatření. KMČ doporučuje pokračovat v pronájmu, pokud MMOl 
nemá s pozemkem jiný záměr.  
 

6. Různé 

Termíny schůzí na rok 2013 – 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 
2013. 

 

Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18:45 
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 7. 1. 2013 v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 
 
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková  
 

 

 

 

 

 

 
 


