Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 7. 4. 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. 3. 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 PMO.
2.1. Z minulé schůze - 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.
Výsledek – při kontrole žádná hlasitá hudba nebyla zjištěna. Jediným možným řešením je
při porušování nočního klidu zavolat na linku 158.
3. Vyřízené podněty ze schůze 3. 3. 2014.
3.1. Bod zápisu 3.3 - předsedkyně KMČ se na místě sešla se zástupci firmy Stavona. Byla
dohodnuta oprava. Náklady na opravu kontejnerového stání Peškova 2 jsou vysoké, proto
se předsedkyně obrátí na vlastníka domu Správu nemovitostí a. s. a pokusí se nalézt jiné
řešení.
4. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti.
4.1. Problém parkování v ul. Peškova. Je zde nedostatek parkovacích míst, ale místa
k pronájmu před nově postavenými bloky jsou stále prázdná. Automobily stojí na každém
volném místě a často znemožňují výjezd nebo výhled do křižovatky.
4.2. Zjistit, zda by bylo možné, s ohledem na projednávání bodu 4.1., upravit vyhláškou
parkování větších vozidel (užitková vozidla, dodávky), které zasahují do chodníků a
zabírají více místa.
4.3. Paní M. Krejčíříková zástupce SVJ Werichova 13-15 upozornila na nepořádek
v kontejnerových stáních. Podrobnější informace zašle mailem Mgr. M. Langerovi.
Písemné připomínky:
4.4. Pan Ivo Kocourek se obrátil na KMČ se žádostí o umístění laviček v upravené zóně
kolem Moravy.
Stanovisko KMČ – zjistit, jaké jsou v dané lokalitě další plány a zda by bylo možné
lavičky umístit.
4.5. Ing. V. Waclavik podal žádost na vydláždění plochy mezi chodníky v průchodu mezi
bloky domů Rožňavská 6 a 8. V případě opravy chodníku bude KMČ požadovat rozšíření.
V možnostech KMČ není toto rozšíření zajistit.

5. Žádosti o sdělení stanoviska:
5.1. Č.j.: SMOl/Maj/22/2027/2013/Vys žádost o sdělení stanoviska k prodeji parc. č. st.
874/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m² v k. ú. Povel. Pozemek se nachází při ul.
Družební. Na pozemku se nachází budova bez čp/če, tech. vyb - 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/029622/2014/OMAJ/MRPD/Hab žádost o sdělení stanoviska k prodeji
parc. č. st. 32 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m², parc. č. 88/2 zahrada o výměře 50
m², parc. č. 88/11 zahrada o výměře 8 m², a část parc. č. 88/1 ostatní plocha o výměře 16 m²
v k. ú. Povel. Pozemky se nachází při ulici Na pažitu, manželé Leinertovi žádají o prodej za
účelem výstavby rodinného domu.
Vyjádření KMČ: KMČ nemá dostatek informací k rozhodnutí. Žádáme o doplnění plánu
s označeným pozemkem.
5.3. Č.j. SMOl/042103/2014/OMAJ/MRPD/Pri žádost o sdělení stanoviska k prodeji parc.
č. st. 339/13 zahrada o výměře 33 m² v k. ú. Povel. Pozemek se nachází při ulici
Schweitzerova. Ing. S. Zapletal žádá o prodej, parcela tvoří předzahrádku rodinného domu,
který je v jeho vlastnictví.
Vyjádření KMČ: KMČ se v minulosti k podobným žádostem vyjadřovala. Požadujeme
koncepční řešení jednotné pro všechny pozemky v ul. Schweitzerova, z tohoto důvodu prodej
nedoporučujeme.
6. Různé
6. 1. Novosadsko-povelské slavnosti a stanovila datum konání na 6. 6. 2014. Organizace
Ing. V. Švec.
6.2. Člen KMČ Mgr. J. Brada upozornil na chybějící kryty kanalizace v prostoru kolem
kapličky neposkvrněného početí Panny Marie.
Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18:50
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 5. 5. 2014 v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková

