
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 2. 12. 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 4. 11. 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  

2. 1. Trvalý požadavek na sledování jízdy cyklistů po chodnících. 
2. 2. Předsedkyně KMČ na minulé schůzi požádala zástupce PMO o pomoc při zjištění 

důvodu umístění značky Stezka pro chodce na chodník v ul. Werichova. Zástupci MPO 
informovali KMČ, že došlo ke změně určení chodníku a nejedná se o víceúčelový chodník. 

2. 3. Opakované stížnosti zástupců majitelů nemovitostí v ul. U Kapličky na parkování 
automobilů, které jim brání ve vjezdu a výjezdu na vlastní pozemek. V současné době probíhá 
jednání na odboru dopravy a zástupci vlastníků budou o něm informovat předsedkyni KMČ. 
 

3. Vyřízené podněty ze schůze 4. 11. 2013  

3.1 Umístění zátarasu na travnatém pásu mezi ul. Handkeho a Peškova – bylo splněno.  

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 přítomné veřejnosti.  
4. 1. Paní S. Přasličková požádala KMČ o informaci k možnému rušení autobusové linky 

č. 23 po zahájení provozu na nové tramvajové trase a tlumočila nespokojenost občanů s tímto 
rozhodnutím. 

4. 2. Pan J. Mrajca v zastoupení SVJ Voskovcova 8, 10, požádal o projednání možné 
úpravy přístřešku na kontejnery, který má pouze jediný vchod a to z vozovky. To je 
nebezpečné a vede k přehazování odpadků a nepořádku. SVJ žádá o další vchod z chodníku. 
Po zjištění informace o vlastnictví se tím bude KMČ znovu zabývat. 

 
Písemné požadavky: 

4.3. Pan Divoka se obrátil na KMČ mailem se žádostí o pomoc při řešení situace 
s parkováním v okolí ul. Trnkova, kde se snížil počet parkovacích míst v souvislosti se 
stavbou nové tramvajové trasy. Navrhuje výstavbu garáží v protihlukové bariéře soukromým 
investorem. Členové KMČ se k návrhu vyjádřili. Každé nové parkovací místo v naší lokalitě 
je užitečné, jen se nemůže opakovat situace, která je v ul. Peškova, kde je možné 
koupit/pronajmout parkovací místa a ta jsou stále volná, přestože lidé nemají kde parkovat. 
 



5. Opravy chodníků. Podle požadavku KMČ byly provedeny všechny požadované opravy 
chodníků. Předsedkyně KMČ požádá pana Čecha o kvalitnější opravu chodníku v ul. Zikova 
(za DPS).  
        
6. Žádosti o sdělení stanoviska:  
       6.1. Č.j.: SMOl/Maj/22/4835/2013/Š žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc. 
č. 589/1 ostatní plocha o výměře 96 m² v k. ú. Nové Sady. Pozemek se nachází při ul. Dolní 
novosadská. Pan Machů žádá o prodej části pozemku za účelem rozšíření stávajícího 
parkoviště. Pan Machů je majitelem okolních nemovitostí.  

Vyjádření KMČ: nesouhlasíme s prodejem. KMČ, pokud se jedná o ojedinělou žádost 
o prodej v souvislém pásu, doporučuje koncepčně jednotné řešení pro celý úsek. 

 
       6.2. Č.j.: SMOl/Maj/22/5437/2013/Pr žádost o sdělení stanoviska k prodeji parc. č. 
276/22 zahrada o výměře 177 m² v k. ú. Nové Sady. Manželé Lipenští žádají o prodej za 
účelem scelení pozemku, který využívají jako zahradu.  

Vyjádření KMČ: nemáme námitky k prodeji, pokud MMOl nemá s předmětným 
pozemkem jiné záměry. 

 
        6.3. Č.j.:SMOl/Maj/22/5255/2013/Š žádost o sdělení stanoviska k pronájmu části 
pozemku  parc. č. 155/15 ostatní plocha o výměře 12 m v k. ú. Nové Sady. Pozemek se 
nachází při ul. Andělská. Manželé Balcárkovi žádají o pronájem za účelem užívání halového 
přístřešku, který je v jejich vlastnictví.  

Vyjádření KMČ: nemáme námitky k pronájmu. 
 

7. Sdělení MMOl: komise bere na vědomí 
  

8. Různé:  

        Termíny jednání KMČ pro rok 2014: 

13.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6., 1.9., 6.10., 3.11., 1.12. 2014 

v 17:30 v DPS Peškova 1. 

 

Členové KMČ přejí příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně zdraví, 
štěstí, pracovních úspěchů a spokojeného bydlení na Nových Sadech. 

Děkujeme za důvěru a úspěšnou spolupráci. 

 

Předsedkyně ukončila jednání KMČ v 18:20  
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 13. 1. 2014 v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 
 
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková 
 

 

 

 

 

 


