
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 1. 6. 2015 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: dle prezenční listiny 

 

Program: 1. Zahájení schůze 

 2. Připomínky ze strany PČR a MPO 

 3. Park V Kotlině 

 4. Žádosti o sdělení stanoviska 

 5. Životní jubilea 

 6. Různé  

                                                                                                                            

1.Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

 

2. Připomínky k a ze strany PČR a MPO. 

1. Stran komise a přítomných občanů byl vznesen dotaz na případy dlouhodobě 

nepoužívaných odstavených vozidel (např. Felicie na ul. Peškova). Zástupci MP bylo 

vysvětleno, že pokud vozidlo nejeví známky „vraku“ je případ postoupen Magistrátu, který 

následně osloví majitele vozidla. MP informovala, že přijímá upozornění od občanů o 

vozidlech, které se stávají „vrakem“ a mohou být nebezpečné pro své okolí (ostré hrany, únik 

provozních kapalin apod.). 

2. KMČ žádá MP a PČR o kontrolu používání cyklostezek cyklisty.  

   

3. Park v Kotlině 

1. KMČ bude (rovněž na podněty stran občanů) požadovat svolání jednání za účasti věcně 

příslušných náměstků (JUDr. Martin Major, MBA – odbor ekonomický, RNDr. Aleš Jakubec, 

Ph.D. – odbor koncepce a rozvoje, životního prostředí a Ing. Jaromír Czmero-odbor investic a 

majetkoprávní), vedoucích příslušných odborů (Ing. Vladimír Michalička – investice, RNDr. 

Petr Loyka, CSc. – životní prostředí), a členů KMČ č. 15 o dalším postupu při řešení parku V 

Kotlině. Pro iniciování schůzky se členové komise vyjádřili jednomyslně. Z důvodů pracovní 

vytíženosti členů komise by bylo vhodné realizovat schůzku v odpoledních hodinách. Na 

schůzce by měly být rozdány konkrétní úkoly konkrétním zodpovědným lidem, jak 

problematiku chodníků a parkové úpravy v dané lokalitě řešit. 

KMČ a občané dotčené lokality požadují přípravu reálného projektu na řešení chodníku a 

parkovou úpravu na pozemcích města a ve druhé fázi pak úpravu soukromého pozemku, 

pokud se jej městu podaří vykoupit. Komise osloví odbor investic na zadání vypracování 

projektové dokumentace (a její financování), na kterou by navazovala následná realizace 

projektu.  

 

 

4. Žádosti o sdělení stanoviska: 

1. Č. j.: SMOLú106879/2015/OMAJ/MRPD/Sac. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce: parc. č.342/3 ostatní plocha v k. 

ú. Nové Sady u Olomouce a parc. č. 715/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce.  

Vyjádření KMČ: (9-1-0) Většinově je komisí doporučeno řešit předmětné pozemky 

pronájmem.  

2. Č. j.: SMOL/102236/2015/OMAJ/MRPD/Skr Žádost o sdělení stanoviska k nájmu části 



nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce: část pozemku parc. č. 589/1 ostaní 

plocha o výměře 68 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce.  

Vyjádření KMČ: Komise jednomyslně souhlasí s pronájmem.  

 

 

5. Životní jubilea: 

Od druhé poloviny roku budou jubilanti (75, 80, 85) z KMČ č. 15 zváni na slavnostní setkání 

spojené s pěkným kulturním programem do obřadního sálu olomoucké radnice. Oslavenci 

budou včas informováni.  

 

 

6. Různé: 

1. Pokračuje sběr podnětů pro opravy chodníků. Prosím o zasílání fotografií a přesné 

lokalizace.  

2. Úkol pouze pro členy komise. Prosím o zaslání námětů k programu Povelských slavností 

na mou e-mailovou adresu. Termín do 10. 6. 2015.  

3. Předběžný termín tradičních Povelských slavností byl stanoven na pátek 18. 9. 2015 od 

12.00 do 22.00.  

 

 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 45.  

 

Příští jednání KMČ č. 15 se koná dne 7. 9. 2015 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP Peškova 1. 

Jednání komise je veřejné. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph. D.  

 

 


