
 Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 4. 3. 2013 
 
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 4. 2. 2013 
 4. Připomínky ze strany veřejnosti 
                     5. Žádosti o sdělení stanoviska 
                     6. Sdělení MMOl 
                     7. Různé  
 
                                                                                    

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

2. Připomínky ze strany PČR a PMO. 

2.1. Žádost o zjištění možnosti měření rychlosti v „zóně 30“ stále trvá. 
2.2. Žádost o kontrolu parkovaní na místech vyhrazených pro invalidy. 

KMČ byla informována, že na místech se značkou vyhrazené 
parkování pro invalidy chybí vodorovné značení. KMČ požádá 
MMOl o nápravu.  

 

3. Vyřízené podněty ze schůze 4. 2. 2013 

3.1. Mgr. J. Brada předal požadavek SVJ Kaplička, Družební 769 na opravu komunikace  
a o umístění držáků s odpadními sáčky na psí exkrementy. Žádost byla projednána 
s Ing. Kmoníčkovou a p. Swaczynou a byla jim poslána mailem.  

3.2. Díra na poklopu kanalizace na ul. Voskovcova 10. Oprava byla provedena. 
 

4. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti. 
4.1. Paní Sylvia Hubáčková se opakovaně obrátila na komisi s požadavkem na opravu 

chodníku za domem na ul. Fischerova. KMČ se tímto požadavkem zabývala na svém 
jednání dne 4. 6. 2012 a šetřením na místě nezjistila potřebu opravy. Vzhledem 
k opakované žádosti předsedkyně KMČ požádala paní Hubáčkovou o dodání plánu 
s vyznačeným chodníkem, aby bylo zřejmé, o které úseky se jedná. KMČ se bude tímto 
požadavkem po doplnění informací dále zabývat. Dalším požadavkem paní Hubáčkové 
bylo vybudování chodníku od zastávky MHD U rybářského stavu k parkovišti u 
marketu Penny. KMČ se tímto požadavkem zabývala na jednání dne 4. 6. 2012 (viz 
zápis 4. 6. 2012 bod 3.3) a budování chodníku nedoporučuje. 

4.2. Pan Řondek (SVJ Rožňavská 8,10) požádal o opravu střechy přístřešku na kontejnery 
na ul. Rožňavská. KMČ se také tímto požadavkem zabývala. Podle předchozího zjištění 
je tento objekt majetkem SVJ. Pan Řondek i předsedkyně KMČ znovu prověří možnost 
opravy. 

 
5. Žádosti o sdělení stanoviska: 

5.1. Žádost č. j.: SMOl/Maj/22/561/2013/Pr o sdělení stanoviska k pronájmu parc. č. 798/5 o 
výměře 419 m² v k. ú. Slavonín, parc. č. 170/8 orná půda o výměře 310 m², parc. č. 
170/9 orná půda o výměře 3786 m² a parc. č. 170/10 orná půda o výměře 512 m² v k. ú. 
Povel. Pozemky se nachází v lokalitě Pastviska a Zemědělské družstvo Slavonín žádá  



o pronájem za účelem zemědělského obhospodařování. 
Stanovisko KMČ: nemá námitky k pronájmu. 
 

5.2. Žádost č. j. SMOL/Maj/22/5895/2013/To o sdělení stanoviska k prodeji a ke zřízení 
věcného břemena. Jedná se o prodej parc. č. st. 112/7 zast. Pl. o výměře 204 m² v k. ú. 
Nové Sady a části parc. č. 408 zahrada o výměře 12 m² a 13 m² v k. ú. Nové Sady. 
Věcné břemeno obsahující právo chůze a jízdy přes pozemky parc. č. 112/5 zast. Pl. o 
výměře 1395 m², parc č. 422 zahrada o výměře 94 m² v k. ú. Nové Sady ve prospěch 
budovy bez č. p./č. e. jiná stavba na pozemku parc č. st. 112/7 zast. Pl. v k. ú. Nové 
Sady. Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Žlutý kvítek“ Olomouc žádá o 
prodej a zřízení věcného břemene z důvodu nástavby a přístavby stávající klubovny. 
Stanovisko KMČ: žádáme o doplnění stanoviska ředitelky MŠ Rooseveltova. KMČ se 
po doplnění informací bude požadavkem znovu zabývat. 
          
 

5.3. Žádost č. j.: SMOL/Maj/22/5794/2012/Sk o sdělení stanoviska p prodeji parc. č. 300/2 
orná půda o výměře 6541 m²  v k. ú. Nové Sady. Ing. J. Spurný byl vyzván 
Majetkoprávním odborem, aby upřesnil užívání předmětného pozemku a případně podal 
žádost o pronájem nebo prodej. Ing. J. Spurný podal žádost o prodej a pozemek hodlá i 
nadále využívat k zemědělské činnosti. 
Stanovisko KMČ: vzhledem k blízkosti předmětného pozemku u řeky Moravy žádáme 
o doplnění informací o dalších záměrech v souvislosti s budováním protipovodňových 
opatření. Po doplnění informací bude požadavek znovu projednán. 
 

6. Sdělení MMOl: komise bere na vědomí. KMČ upozorňuje na důslednou kontrolu uvedení 
do původního stavu zejména při výkopových pracích. 
  

7. Různé: 

7.1. Žádáme ředitelku Knihovny města Olomouce RNDr. L. Pruckovou o vyjádření 
k budoucnosti provozu Pobočky 3 Nové Sady. 

 

Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18.30  
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 8. 4. 2013 v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 
 
Zapsal: PhDr. Alena Adamíková 
 

 

 

 

 

 

 
 


