
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 2. 9. 2013 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: dle prezenční listiny 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Program: 1. Zahájení schůze 
 2. Připomínky ze strany PČR a PMO 
              3. Prezentace zpracování studie obnovy zeleně – Ing. L. Čech 
                     4. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 3. 6. 2013 
 5. Připomínky ze strany veřejnosti 
                      6. Opravy chodníků 
                      7. Žádosti o sdělení stanoviska 
                      8. Sdělení MMOl 
                      9. Různé  
 
                                                                                    

1. Doc. A. Staněk, po dohodě s nepřítomnou předsedkyní, řídil schůzi KMČ a zahájil jednání 
v 17:30 

2. Připomínky ze strany PČR a PMO – viz zápis 3. 6. 2013.  

2.1 KMČ požádala o kontrolu dodržování rozsahu užívání chodníků 
u předzahrádek na ul. Rožňavská, kde jsou stolečky rozmístěny po 
celém chodníku. Nájemci a provozovatelé mají nájemní smlouvy na 
celý chodník. 
2.2 Další podněty: 
Doporučit příslušnému odboru MMOl, aby při povolování 
předzahrádky vymezil prostor tak, aby nebylo možné zabrat celou 
plochu chodníku jako doposud.  
  

 

3. Prezentace zpracování studie obnovy zeleně v ul. Rooseveltova – Ing. L. Čech 
(ZAHRADA Olomouc). Připomínky: 

3.1 V případě realizace projektu požádat PMO o spolupráci, tak aby nedocházelo 
 k odcizování sazenic stromů a keřů. 

3.2 Vznést požadavek na příslušný odbor MMOl, na prezentaci projektu revitalizace 
(rekonstrukce) ulice Rooseveltovy z hlediska úpravy chodníků, obrubníků apod. 

 

4. Vyřízené podněty ze schůze 3. 6. 2013  

4.1. Doplnění vodorovného značení na parkovacích místech vyhrazených pro držitele ZTP a 
ZTP/P na ul. Voskovcova a Peškova – TRVÁ. Žádost byla předána na Odbor dopravy 
MMOl dne 7. 3. 2013. Vodorovné značení bylo z velké části doplněno, ale na ul. 
Peškova před domem č. 2 stále chybí. Dne 28. 8. 2013 pan V. Holý (Odbor dopravy, 
oddělení dopravních opatření) osobně slíbil nápravu. 

4.2. Pan Matoušek žádal o umístění zátarasu na travnatém pásu mezi ul. Handkeho a 
Peškova. Na TSMO byla předána objednávka na umístění kovových sloupků. 

 



5. Připomínky ze strany veřejnosti.  
5.1. Opakovaný písemný požadavek Ing. Š. Petrovan na doplnění vodorovného značení 

parkovacích míst před domem Trnkova 579/30. Předsedkyně jednala s panem V. Holým, 
který po šetření na místě navrhne řešení. 
 

5.2. RNDr. I. Dostálová požádala o řešení situace s parkováním před domem Werichova 15. 
(Vice přiložená žádost.) 
Komise doporučuje obrátit se na příslušný odbor MMOl s požadavkem na realizaci 
místního šetření a vypracování odborného stanoviska s návrhy možných řešení. 
 

5.3. PhDr. J. Vinklarek požádal o umístění laviček na ul. Werichova. (Více přiložená žádost.) 
Komise doporučuje obrátit se na příslušný odbor MMOl s požadavkem na realizaci 
místního šetření a vypracování odborného stanoviska s návrhy možných řešení. 
 

5.4. Pan I. Lorenc, Werichova 27 požádal KMČ o pomoc při rozšíření pakovacích míst na 
konci ul. Werichova. (Více přiložený plánek.) V červnu 2013 požádala KMČ o zařazení 
požadavku na rekonstrukci přístupové cesty a rozšíření parkovacích míst v ulici 
Werichova do investičního plánu. Jde s ohledem na dispozici místní komunikace a fakt, 
že do prostoru zajíždí desítky aut s dětmi do obou základních škol, a do kroužků, které 
jsou po vyučování, o velmi kritický a naléhavý stav. 

 
5.5. Pan Řondek za SVJ Rožňavská 8 a 10 požádal o opravu částí chodníků mezi 

Rožňavskou 8 a 6 a před vchodem Rožňavská 8. 
Komise podnět podporuje a předá jej na příslušný odbor MMOl. 
 

5.6. Další podněty ze strany přítomné veřejnosti: 
KMČ převzala písemný podnět Anežky Peltanové (Fischerova 28) na znovu zhotovení a 
vydláždění chodníku (zadní vchod Fischerovy 28 – chodník spojuj. Werichovu ul.). 
V diskusi členové komise informovali předkladatelku požadavku, že jí zmiňovaná 
problematika bude řešena v souvislosti s celkovou revitalizací dané lokality. Nicméně 
její podnět bude předán na příslušný odbor MMOl s doporučujícím stanoviskem 
komise. 

 
 

6. Opravy chodníků. Podle požadavku KMČ byly zahájeny práce na opravách chodníků: 
6.1. Spojnice Trnkova – Holečkova škola, kolem Domova pro matky a DPS Zikova. 

 
7. Žádosti o sdělení stanoviska:  

7.1. V červenci posílala KMČ stanovisko k žádosti č.j.: SMOl/Maj/22/3084/2013/Pr 

Vyjádření: KMČ nemá námitky k bezúplatnému zřízení věcného břemene a v bodě 2 
doporučujeme pronájem pozemku. 
 

7.2. Č.j.: SMOl/Maj/22/4030/2013/To žádost o sdělení stanoviska k pronájmu část parc. č. 
232/15 ost. pl. O výměře 15 m² v k. ú. Nové Sady. Dopravní podnik města Olomouc 
žádá o pronájem za účelem užívání sociálního zařízení pro řidiče, které je na pozemku 
umístěno. 
Vyjádření KMČ: KMČ nemá námitky k pronájmu část parc. č. 232/15 ost. pl. o 
výměře 15 m² v k. ú. Nové Sady. 
 



7.3. Č.j.:SMOl/Maj/22/2933/2013/Ha žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemek parc. č. 
9/1 zahrada o výměře 525 m², parc. č. 572 ostat. plocha o výměře 257 m² nebo část 
pozemku parc. č. 536/2 ostat. plocha o výměře 400 m² v ul Teichmannova, Hraniční, 
Bryksova a Schweitzerova. Paní D. Kroutilová a Ing. T. Kroutil žádají o prodej za 
účelem výstavby rodinného domu. 
Vyjádření KMČ: Vzhledem k tomu, že v době projednávání neměla KMČ dostatek 
relevantních informací o záměrech města s využitím příslušných parcel v návaznosti 
na připravovaný ÚP MOl, nepřijala k žádosti žádné stanovisko a žádá příslušný odbor 
MMOl o poskytnutí podrobnějších informací. 

 
 

8. Sdělení MMOl: komise bere na vědomí 
  

9. Různé  

9.1. Novosadsko-povelské slavnosti – proběhly v pátek 21. 6. 2013. Předsedkyně navrhuje 
prodiskutovat jejich organizování na některé z příštích schůzi. 

9.2.  Poděkování Ing. M. Dostálové vedoucí provozovny veřejné zeleně, TSMO, která velmi 
operativně zajistila posečení celé plochy mezi ul. Rožňavská a Voskovcova před 
organizováním slavností.  

 

 

Dr. A. Staněk ukončil jednání KMČ v 18:34 
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 7. 10. 2013 v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 
 
Zapsal: doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. 
 

 

 

 

 

 

 
 


