
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 7. 11. 2016 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: dle prezenční listiny 

 

Program: 1. Zahájení schůze 

 2. Připomínky ze strany PČR a MPO 

 3. Výsadba stromů na ul. Družební a podél nově zbudované cyklostezky 

 4. Branky v prostoru kolem kapličky 

 5. Žádosti o sdělení stanoviska 

 6. Podněty stran přítomné veřejnosti a členů komise 

                                                                                                                            

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

2. Připomínky k a ze strany PČR a MPO: 

1. Opět žádáme PČR, aby kontrolovala rychlost na ulici Slavonínská. Vznášíme rovněž dotaz 

k PČR, kdy bude na této ulici umístěn radar či obdobné zařízení, které by mohlo působit 

preventivně. 

 

3. Výsadba stromů na ul. Družební a podél nově zbudované cyklostezky: 

KMČ podá na odbor ŽP podnět na návrh p. Kvapila na výsadbu stromů na ul. Družební a 

podél nově zbudované cyklostezky směrem k ul. Werichova. 

 

4. Branky v prostoru kolem kapličky 

Komise se zbývala podnětem p. Crhové. Komise nevidí jako smysluplné zřizovat v okolí 

kapičky hřiště s brankami. Hřiště musí být řádně zbudováno, zkolaudováno apod. Je třeba 

hledat jiná řešení, aby děti neničily památku svými hrami. Velmi pomoci může dohled a 

poučení ze strany rodičů dotyčných dětí. Tímto na ně apelujeme.  

 

5. Žádosti o sdělení stanoviska: 

1. Č. j.: SMOL/228877/2016/OMAJ/MR/Skl. Žádost o sdělení stanoviska k pachtu 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce: parc. č. 88/20 o výměře 305m2, 

parc. č. 481/1 o výměře 8m2še v k-ú. Nové Sady u Olomouce.  

Vyjádření KMČ: KMČ jednomyslně souhlasí s možným budoucím pachtem předmětného 

pozemku.  

 

6. Podněty stran přítomné veřejnosti a členů komise: 

1. KMČ se bude dále zabývat a hledat řešení týkající se podnětu p. Rakovského. Jedná se o 

požadavek častějšího čištění ul. Slavonínská, která je znečišťována vozidly ze stavby.  

2. Na návrh člena komise ing. P. Grasseho bude KMČ opět naléhat na úpravu parčíku 

V Kotlině. 

 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 30.  

Příští jednání KMČ se koná dne 5. 12. 2016 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP Peškova 1. 

 

Jednání komise je veřejné.   Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph. D.  

 

 



 

 

 

 


