Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 3. 3. 2014
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:

1. Zahájení schůze
2. Připomínky ze strany PČR a MPO
3. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 3. 2. 2014
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 MPO.
2.1. Z minulé schůze – žádost na MPO o častější kontrolu v ul. Novosadský dvůr.
Požadavek z Česko-Britské Mezinárodní školy. Zástupce MPO informoval o probíhající
kontrole v dané lokalitě.
2.2. KMČ se obrátila na MPO se žádostí o dodržování nočního klidu v herně Q7 na ul.
Rožňavská hlavně v pátek a sobotu, kdy se ozývá hlasitá hudba.
3. Vyřízené podněty ze schůze 3. 2. 2014.
3.1. Na základě dřívějšího požadavku byla provedena úprava keřů v ul. Werichova.
3.2. Podnět pana Švehlíka předán prostřednictvím Mgr. Puhače na MMOl Ing. Pospíšilové
– bez odpovědi.
3.3. Podnět Ing. Vyroubala předán prostřednictvím Mgr. Puhače panu Opluštilovi – bez
odpovědi.
3.4. Pan Velech informoval předsedkyni KMČ o zjištění k plánovanému parkovišti na ul.
Trnkova.
4. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti.
4.1. Ing. J. Flögel informoval KMČ o petici proti zrušení autobusové linky č. 23. KMČ
souhlasí s tím, že v souvislosti se zrušením došlo k výraznému zhoršení dopravní
obslužnosti, proto žádá, aby došlo k novému posouzení situace a novému, odbornému
návrhu řešení.
Písemné připomínky:
4.1. Pan Pavel Häutler se obrátil na KMČ se žádostí o podporu k umístění zábrany vjezdu
na chodník před prodejnou Mountfield.
Stanovisko KMČ – souhlasí s umístěním zábrany proti vjezdu na chodník. Je nutné
zachovat bezpečný pohyb pro těžce tělesně postižené občany.
4.2. Žádost k vyřešení situace skládky (nepořádku) na pozemcích při ul. Slavonínská.
KMČ se připojuje k žádosti adresované p. M. Novotnému, Bc. J. Večeřovi a RNDr. P.
Loykovi o pomoc při řešení neutěšeného stavu na pozemcích v dané oblasti.

5. Žádosti o sdělení stanoviska:
5.1. Č.j.: SMOl/Maj/22/2027/2013/Vys žádost o sdělení stanoviska k prodeji parc. č. st.
857 zastavěná plocha o výměře 21 m² v k. ú. Povel. Pozemek se nachází při ul. Slavonínská.
Na pozemku se nachází objekt trafostanice, která je ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce,
a. s., která žádá o prodej nebo zřízení věcného břemene k předmětnému pozemku.
Vyjádření KMČ: souhlasí s prodejem, pokud MmOl nemá s daným pozemkem jiný
záměr.
5.2. Č.j.: SMOl/Maj/22/2339/2013/Vys žádost o sdělení stanoviska k prodeji parc. č. st.
1558/2 zastavěná plocha o výměře 48 m² v k. ú. Olomouc-město. Pozemek se nachází
v lokalitě u Varšavského nám. Na pozemku se nachází objekt trafostanice, která je ve
vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., která žádá o prodej nebo zřízení věcného
břemene k předmětnému pozemku.
Vyjádření KMČ: souhlasí s prodejem, pokud MmOl nemá s daným pozemkem jiný
záměr.
5.3. Č. J. SMOl/025999/2014/OMAJ/MRPD/Sul žádost o sdělení stanoviska ke zřízení
služebnosti cesty na nemovitých věcech ve vlastnictví SMOl. Parc. Č. 575/1 ostatní plocha
v k. ú. Nové Sady se nachází při ul. Skupova. Společnost RWE GasNet žádá o zřízení
služebnosti cesty přes předmětný pozemek z důvodu přístupu k STL regulační stanici. Plocha
pozemku dotčená zřízením věcného břemene 90 m².
Vyjádření KMČ: souhlasí se zřízením služebnosti cesty, pokud MmOl nemá s pozemky
jiný záměr.

6. Různé
6. 1. KMČ souhlasí s návrhem studie přechodu pro chodce u autobusové zastávky
Slavonínská, kterou zpracovala společnost ATEDOS Olomouc s.r.o.
Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18:45
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 7. 4. 2014 v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková

