
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 13. 4. 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 

                                                                                                       

1.Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

 

2. Připomínky k a ze strany PČR a MPO. 

2. 1. Stran komise byl vznesen dotaz na úspěšnost objasnění krádeží v městské části Nové-

Sady. Příslušník MPO přislíbil do příští schůzky zjistit procentní podíl úspěšnosti.  

2.2. Na dotaz ze strany občanů co činit, pokud je v objektech bytových domů či garáží 

zaznamenán pohyb podezřelých osob (nebo v garážích houká alarm auta) bylo doporučeno 

telefonicky upozornit policii. Při řešení neukázněnosti řidičů (parkování na chodníku apod.) 

doporučuje zástupce policie ČR telefonovat na pevnou linku na centrále v Kateřinské ulici. 

Tísňová čísla 156 a 158 používat ve stavu ohrožení. 

2.3. Příslušník PČR upozornil, že se množí stížnosti občanů týkající se parkování na ul. 

Werichova (Doplnění stran KMČ: problém parkování v této ulici je dlouhodobějšího rázu a 

v  současnosti probíhá na jejím konci rekonstrukce spojená s rozšiřováním parkovacích míst, 

což je spojeno s dalším omezením).  

   

3. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti. 

3.1. Na ul. Zikova naproti Penny trčí z cihel dráty. Je třeba je zajistit proti úrazu. KMČ vznese 

požadavek na TSMO. 

3.2. P. Czedronová vznesla na březnové schůzi 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. 

P. Czedronová přesto navrhuje vyvolání veřejné diskuse o dané lokalitě. Přislíbila 

kontaktovat předsedkyni KMČ o počtu nespokojených občanů, kteří by se této diskuse 

zúčastnili. Ing. P. Grasse by následně pozval kompetentní osobu z magistrátu (pravděpodobně 

vedoucího odboru životního prostředí RNDr. Petra Loyku). 

3.3. Upozornění občana na neudržovaný chodník na ul. Peškova. Dále pak byla komise 

vyzvána pro podporu nezahušťování prostoru KMČ další výstavbou (viz minulý zápis). 

 

 

 



4. Žádosti o sdělení stanoviska 

4.1. Žádost č. j. SMOL/042881/2015OMAJ/MRPD/Skr o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce – Parc. Č. st. 19/2 zastavěná plocha 

o výměře 304 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. 

 

Stanovisko KMČ: Komise jednomyslně souhlasí s prodejem.  

 

4.2. Žádost č. j. SMOL/053893/2015/OMAJ/MRPD/Pri o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Olomouce – parcely č. 180/7 orná půda o 

výměře 8 888 m2, č. 180/8 orná půda o výměře 8028 m2 a trvalý porost o výměře 4 214 m2, 

vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 

 

Stanovisko KMČ: Komise jednomyslně nesouhlasí s prodejem. Chybí specifikace dalšího 

záměru žadatele s pozemky. Jeden z pozemků je v územním plánu veden jako veřejné 

prostranství. 

Z výše uvedeného vyplývá, že KMČ navrhuje městu, aby zřídilo databázi aktuálních náhrad 

pozemků, na kterých lze např. stavět. 

 

5.  Různé. 

1. Sběrové soboty v roce 2015 Olomouc-Nové Sady: 25. 4. ul. Valdenská, 10. 10. roh 

ul. Rooseveltova a Trnkova. 

2. V současné době probíhá „stavba Werichova-parkovací stání“. Datum zahájení 

23. 3. 2015. Ukončení nejpozději 1. 6. 2015.  

 

 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.40.  

 

Příští jednání KMČ č. 15 se koná dne 4. 5. 2015 v jídelně v přízemí DSP Peškova 1. 

Jednání komise je veřejné. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph. D.  

 

 


