Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 11. 1. 2016
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:

1. Zahájení schůze
2. Připomínky ze strany PČR a MP
3. Podněty stran 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:
KMČ se ve spolupráci s MP a PČR bude zabývat omezením rychlosti v ul. Na Loučkách.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti chodců v této lokalitě.
3. Podněty stran veřejnosti:
1. KMČ se bude zabývat podnětem pana R. Fišera, který upozorňuje na špatný stav ul.
Myšákova (směr k Velkomoravské ul.)
4. Žádosti o sdělení stanoviska
1. Č.j.:SMOL/262778/2015/OMAJ/MRPD/Skl. Žádost o nájmu nemovitých věcí ve
vlastnictví statutárního města Olomouce. Část parc. č. 373/12 orná půda ve výměře 20m2
v k. ú. Nové Sady u Olomouce.
Vyjádření KMČ: Členové komise se vyjádřili proti prodeji i nájmu pozemku (5-4-0). Důvodem
je již tak bohaté přehuštění okolí silnic billboardy. Působí rovněž neesteticky a mohou také
odvádět pozornost řidičů silničního provozu.
2. Č.j.:SMOL/171578/2015/OMAJ/MRPD/Skl. Žádost o nájmu, příp. prodeji nemovitých
věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Parc. č. 94/2 ostatní plocha ve výměře
279m2, parc. č. 96/2 ostatní plocha ve výměře 269m2, parc. č. 96/3 ostatní plocha ve výměře
666m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce.
Vyjádření KMČ: Členové se vyjádřili negativně k prodeji či pronájmu pozemků (8-0-0). Jedná
se o poměrně dost používaný průchod a prodejem či pronájmem by ztížil pohyb lidí v této
lokalitě. Tyto pozemky doporučujeme nechat ve vlastnictví města.
5. Různé:
KMČ stanovila předběžně dva termíny konání Povelských slavností (3. 6. nebo 10. 6. 2016).
O konečném datu budou občané informováni.

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.05.
Příští jednání KMČ č. 15 se koná dne 1. 2. 2016 v 17.30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP
Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.

Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph. D.

