
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 4. 11. 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. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 7. 10. 2013 
 4. Připomínky ze strany veřejnosti 
                    5. Opravy chodníků 
                    6. Žádosti o sdělení stanoviska 
                   7. Sdělení MMOl 
                   8. Různé  
 
                                                                                    

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

2. Připomínky ze strany PČR a PMO – minulé schůze   

2.1. Trvalý požadavek na sledování jízdy cyklistů po chodnících 
2.2. Zástupci PMO informovali o výsledku kontroly parkování a následných opatřeních 

v ul. U Kapličky. Zástupci majitelů domů konstatovali, že došlo k mírnému zlepšení, ale 
situace vyžaduje trvalé řešení. Zástupci majitelů domů zahájí jednání na Odboru dopravy 
MMOl o možném umístění dopravní značky Zákaz vjezdu mimo zásobování, případně o 
dalším možném řešení situace. 

2.3. Požadavek na kontrolu mládeže v průchodu bytového domu Kaplička, zejména 
v odpoledních nebo podvečerních hodinách. Zástupci PMO nic nezjistili, proto KMČ vyzvala 
občany, aby se v případech vandalismu nebo porušování vyhlášek obraceli přímo na PMO. 

2.4. Předsedkyně KMČ požádala zástupce PMO o pomoc při zjištění, proč byla na 
víceúčelový chodník na ul. Werichova umístěna značka Stezka pro chodce. 
 

3. Vyřízené podněty ze schůze 7. 10. 2013  

3.1. Doplnění vodorovného značení na parkovacích místech vyhrazených pro držitele 
ZTP a ZTP/P na ul. Peškova – bylo doplněno. Předsedkyně oslovila p. V. Holého (Odbor 
dopravy, oddělení dopravních opatření) mailem s žádostí o posouzení situace na parkovišti ul. 
Trnkova 579/30 a možném doplnění vodorovného značení. 

3.2. Pan Matoušek žádal o umístění zátarasu na travnatém pásu mezi ul. Handkeho a 
Peškova. Na TSMO byla předána objednávka na umístění kovových sloupků. Zatím došlo 
pouze k výsadbě zeleně. Pan Čech (TSMO) potvrdil, že sloupky budou umístěny. 

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

 

4. Připomínky ze strany veřejnosti. 
4.1. Zástupci majitelů domů na ul. U Kapličky upozornili na poškozené chodníky v této 

ulici a požádali KMČ o zařazení do plánu oprav. 
4.2. Zástupci SVJ Werichova 13, 15 požádali o pomoc při řešení problémů se zajížděním 

k „zadním“ vchodům, viz bod 2. 4. 
4.3. Žádost o ostříhání dřevin před domem Werichova 13, 15. 
4.4. Žádost o reklamaci opravy chodníku na ul. Werichova č. 13, 15. 



 
5. Opravy chodníků. Podle požadavku KMČ byly opraveny chodníky: 
       5.1. Spojnice Trnkova – Holečkova škola, kolem Domova pro matky byla provedena. 
 P. Čech potvrdil opravu chodníku kolem DPS Zikova. 
 
6. Žádosti o sdělení stanoviska:  
       6.1. Č.j.: SMOl/Maj/22/5397/2011/Pr žádost o sdělení stanoviska k pronájmu pozemku 
parc. č. 265/7 orná půda o výměře 3355 m² , parc. č. 276/21 ostat. pl. o výměře 97 m², parc. č. 
276/22 zahrada o výměře 177 m² v k. ú. Nové Sady. Pozemky se nachází za domy při ul. 
Dolní novosadská. Žádost o vyjádření k možným budoucím pronájmům za účelem užívání 
jako zeleninové zahrady a k rekreaci. Platnost stanoviska je do 31. 12. 2014.  

Vyjádření: KMČ nemá námitky k možným budoucím pronájmům s platností  
do 31. 12. 2014 

 
       6.2. Č.j.: SMOl/Maj/22/5397/2011/Pr žádost o sdělení stanoviska k pronájmu pozemků 
(viz žádost) vše v k. ú. Nové Sady. Pozemky se nachází za domy při ul. U rybářských stavů. 
Žádost o vyjádření k možným budoucím pronájmům za účelem užívání jako zeleninové 
zahrady a k rekreaci. Platnost stanoviska je do 31. 12. 2014.  

Vyjádření: KMČ nemá námitky k možným budoucím pronájmům s platností  
do 31. 12. 2014 
 

        6.3. Č.j.:SMOl/Maj/22/5137/2013/Pr žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku část  
parc. č. 319/2 orná půda o výměře 39 m², parc. č. 319/7 trvalý travní porost o výměře 394 m², 
část parc. č. 715/8 ostatní plocha o výměře 20 m², vše v k. ú. Nové Sady. Předmětné pozemky 
se nachází v lokalitě U rybářských stavů. Pan P. Sősser žádá o prodej za účelem užívání 
zeleninové zahrádky. Žadatel má uzavřenou smlouvu o nájmu na část předmětných pozemků.  

Vyjádření: KMČ nedoporučuje prodej předmětného pozemku, protože se jedná pouze  
o část celé zahrádkářské lokality. KMČ doporučuje jednotný postup pro všechny 
nájemce. 

 
 

7. Sdělení MMOl: komise bere na vědomí 
  

8. Různé:  

        8.1. Předsedkyně vyjádřila znepokojení nad komunikací mezi KMČ a odbory MMOl. 
Komise není informována o rozhodnutích Rady města, které se týkají plánovaných akcí v této 
lokalitě a informace nachází až na stránkách Radničních listů. KMČ požádá o pomoc při 
řešení této skutečnosti náměstky Mgr. E. Machovou a RNDr. J Holpucha, PhD.   

        8.2. Členové KMČ upozornili na špatné nastavení světelných semaforů po rekonstrukci 
při výstavbě tramvajové trati na křižovatce Velkomoravská – Rooseveltova. Jedná se hlavně o 
krátký interval pro přechod vozovky (Rooseveltova) pro chodce.  

 

 

Předsedkyně ukončila jednání KMČ v 18.30  
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 2. 12. 2013 v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 
 
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková 
 



 

 

 

 

 

 
 


