
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 2. 3. 2015 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: dle prezenční listiny 

 

Program: 1. Zahájení schůze 

 2. Připomínky ze strany PČR a MPO 

 3. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti 

 4. Žádosti o sdělení stanoviska 

                     5. Různé 

                                                                                                       

Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30, přivítala nové i staronové členy komise a 

podělkovala PhDr. A. Adamíkové za práci v komisi v uplynulém volebním období.  

2. Připomínky ze strany PČR a MPO. 

2. 1. Příslušník MPO informoval, že nebezpečná hromada hlíny na ul. Peškova by měla být 

odstraněna do konce března.  

2.2. Zástupce občanů vznesl dotaz na přítomné přítomného příslušníka PČR týkající se 

vyšetřování a dopadení nezvaných hostů ve sklepích v domě na ul. Peškova 6. Dostalo se mu 

odpovědi, že PČR problém řeší, pachatel (či pachatelé) prozatím nebyl dopaden (dopadeni).  

   

3. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti. 

3.1. Zástupce Sokola Nové Sady P. Vymlátil požádal o zveřejnění nabídky možnosti cvičení 

v tělocvičně Sokolovny na Nových Sadech ve vývěsních skříňkách KMČ.  

 

3.2. P. Czedronová vznesla návrh na parkovou úpravu u nové zastávky V Kotlině (úprava 

terénu mezi ulicemi Švýcarské nábřeží - V Kotlině - Velkomoravská. Čísla parcel, kterých se 

to pravděpodobně týká 652/2, 660, 659/1, 656, 355/1, 658/2, 657/1, 657/2.), vč. doplnění 

odpadkových košů na psí exkrementy a dobudování chodníků. Aktuální situace (dle zjištění 

informací na magistrátu PhDr. A. Adamíkovou) je prozatím následující: 1. S parkem v této 

lokalitě bylo v minulosti počítáno, protože předpokládali, že budou na to peníze z dotace na 

stavbu tramvajové trati. Ty ale nezůstaly, proto byl projekt odsunut. 

2. Na tomto místě jsou také soukromé pozemky, na kterých město nemůže nic budovat, 

bohužel ani chodník. 

 

KMČ ale návrhy paní Czedronové na úpravu předmětné lokality bude i do budoucna 

podporovat. 
 

4. Žádosti o sdělení stanoviska 

4.1. Žádost č. j. SMOL/034169/2015OMAJ/MRPD/Cih o sdělení stanoviska k směně 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Předmětné pozemky se 

nacházejí v k. ú. Holice u Olomouce (parcela č. 1736/25 - výměra 576m2, č. 1736/31 - 

výměra 1694m2, č. 1736/33 - výměra 265m2, č. 1736/55 - 136).  Předmětná část pozemku 

v k. ú. Nové Sady u Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce (lokalita Za 

Andělskou) (č. parc. 180/8 - výměra 2671m2).  

Stanovisko KMČ: Směna je pro město nevýhodná. KMČ tudíž nesouhlasí se směnou. 

 

4.2. Žádost č. j. SMOL/033368/2015/OMAJ/MRPD/Vys o sdělení stanoviska ke koupi 

nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Olomouce. Pozemky se nachází při ul. 



Husitská (parcela č. 529/1 - výměra 4891 m2, č. st. 601 – výměra742m2, č. 664 – 

výměra320m2).  

Stanovisko KMČ: KMČ souhlasí s koupí.  

 

4.3. Žádost č. j. SMOL/019943/2015/OMAJMRPD/Lex o směně popř. prodeji nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Směna či prodej část parc. č. 88/15 – výměra 

409m2 ve vlastnictví města za část parc. č. 235/3 – výměra 411m2 ve vlastnictví K-stav 

stavební a.s. za účelem výstavby bytového domu.  

Stanovisko KMČ: Komise neporučuje výstavbu domu z důvodů současného „přehuštění“ 

výstavbou v dané oblasti. Komise dále doporučuje navrhnout Odboru koncepce a rozvoje 

zpracovat studii o řešení možnosti sanace deficitu parkovacích míst pro současnou zástavbu 

(počty parkovacích míst dle norem). KMČ navrhuje, aby byl investor při další výstavbě 

zavázán návrhem smlouvy o smlouvě budoucí k tomu, aby určitý počet parkovacích míst 

bylo veřejných (tzn. převod pozemku do vlastnictví města).  

 

 

5.  Různé. 

KMČ pracuje od 1. 3. 2015 pro volební období 2014–2018 v novém složení. Aktuální 

personální obsazení bude pravděpodobně v nejbližších dnech zveřejněno na webových 

stránkách KMČ č. 15 Olomouc-Nové Sady. 

 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.35.  

 

Příští jednání KMČ č. 15 se koná dne 13. 4. 2015 v jídelně v přízemí DSP Peškova 1. 

Jednání komise je veřejné. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph. D.  

 

 


