Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 5. 10. 2015
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:

1. Zahájení schůze
2. Připomínky ze strany PČR a MPO
3. Werichova - parkoviště
4. Přechody na ul. Střední Novosadská
5. Žádosti o sdělení stanoviska
6. Podněty stran veřejnosti

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30.
2. Připomínky k a ze strany PČR a MPO:
1. V ulici Lesní se množí stížnosti občanů na zaparkovaná auta na trávníku. KMČ vejde
v jednání s příslušným odborem. Cílem bude nalezení řešení pro označení parkovacích míst,
povolení parkování v dané lokalitě či možnosti oddělení zeleně od šotoliny hrazením.
3. Werichova-parkoviště:
Předsedkyně KMČ byla přizvána na jednání o návrhu řešení parkovacích stání místo hřiště na
ul. Werichova. Stávající hřiště bude zrušeno. Na jeho místě vznikne 15 parkovacích míst, 1
místo bude vyhrazeno pro osobu těžce postiženou.
4. Přechody na ul. Střední Novosadská:
V polovině října budou zahájeny stavební práce týkající se přechodů pro pěší u Penny
Marketu a Polygrafické školy na ul. Střední Novosadská. Předpokládaný termín ukončení
prací: nejpozději do 15. 12. 2015. KMČ trvá na tom, aby nově vybudované ostrůvky byly
vybudovány dle platných norem, ale aby zároveň nevytvářely překážku pro osoby na vozíku a
matky s kočárky.
5. Žádosti o sdělení stanoviska:
1. Č. j.: SMOL/193208/2015/OMAJ/MRPD/Pri. Žádost o sdělení stanoviska k pachtu
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce: parc. č. 265/8 ostatní pl. 105m2,
parc. č. 265/7 orná půda 3355m2., parc. č. 276/21 ostatní pl. 97m2, prac. č. 276/22 zahrada
177m2, vše v k-ú. Nové Sady u Olomouce.
Vyjádření KMČ: KMČ Jednomyslně souhlasí s možným budoucím pachtem předmětných
pozemků.
2. Č. j.: SMOL/197875/2015/OMAJ/MRPD/Mic. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce: část pozemku parc. č. 303/1
ostatní pl. 210,42m2, v k-ú. Nové Sady u Olomouce.
Vyjádření KMČ: KMČ vyjádřila jednomyslně souhlas k prodeji. Doporučuje městu provést
revizi zbytkových ploch, které nemají pro další rozvoj města význam a přednostně je
nabídnout k odprodeji majitelům přilehlých pozemků.
3. Č. j.: SMOL/193221/2015/OMAJ/MRPD/Pri. Žádost o sdělení stanoviska k pachtu

nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce: část pozemku parc. č. 622/6
zahrada 1230m2, v k-ú. Nové Sady u Olomouce.
Vyjádření KMČ: KMČ jednomyslně souhlasí s pachtem.
4. Č. j.: SMOL/193197/2015/OMAJ/MRPD/Pri. Žádost o sdělení stanoviska k pachtu
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce: parc. č.319/1 trvalý travní
porost 1827m2, parc. č. 319/2 orná půda 1363m2, parc. č. 319/3 ostat. pl. 746m2, parc. č.
319/4 ostat. pl. 1880m2, parc. č. 319/5 orná půda 822m2, parc. č. 319/7 trvalý travní porost
785m2, parc. č. 318/2 zahrada 1863m2, parc. č. 312/3 zahrada 116m2, parc. č. 591/2 zahrada
179m2, parc. č. 681 zast. pl. a nádvoří 16m2, parc. č. 697 zast. Pl. A nádvoří 16m2 parc. č.
715/8 ostat. pl. 1278m2 v k-ú. Nové Sady u Olomouce.
Vyjádření KMČ: KMČ jednomyslně souhlasí s pachtem. Je však třeba upozornit případného
pachtýře, že pozemek se nachází v záplavové oblasti.
5. Č. j.: SMOL/206854/2015/OMAJ/MRPD/Mic. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce: část pozemku parc. č. 575/1
ostatní pl. 1180m2, část poz. Parc. č. 575/2 ostatní plocha 340m2 a pozemek č. parc. 575/38
69m2 v k-ú. Nové Sady u Olomouce.
Vyjádření KMČ: KMČ se většinově (1 se zdržel) vyjádřila proti prodeji předmětného
pozemku. Společnost neuvedla, k jakému účelu jej chce využívat. Obáváme se narušení
provozu na chodnících, ke stánkům a k bankomatu. Pro příště požadujeme pro názornost i
letecký snímek.
6. Podněty stran veřejnosti:
1. Pan Z. Zbořil upozornil na nefunkční pískoviště a možnosti jeho zrušení v blízkosti ul.
Mišákova, Myslbekova vč. požadavku na úpravu okolní zeleně. Komise se bude podnětem
zabývat.
2. KMČ se pokusí zajistit kontejner na odpad před DPS na ul. Peškova pro rok 2016.

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 45.
Příští jednání KMČ č. 15 se koná dne 2. 11. 2015v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.

Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph. D.

