
Komise městské části č. 15– Olomouc – Nové Sady 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  
 

Dne 10. dubna 2017 

 

 
I. Zahájení: předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30 

 

 

II. Prezence: viz. prezenční listina uložená u předsedkyně komise. 

 

 

III. Schválení minulého zápisu: kontrola minulého zápisu a informace o podnětech 

vyřešených či v řešení.  

 

IV.  

1. Připomínky k a od PČR a MP: 

1. Na základě podnětu pana M. Malínka (předsedy SVB Kaplička) žádáme MP o 

pomoc a nalezení účinného řešení týkající se problematického parkování na ul. Družební. 

KMČ požaduje místní šetření při němž by byl přítomen někdo z členů komise, 

kompetentních příslušníků MP (resp. dopravních inženýrů) a navrhovatel podnětu. 

Nejlépe v odpoledních hodinách (kolem 16.00). Navrhovaným řešením by mohla být 

vodorovná žlutá čára. Je třeba hlavně ošetřit místa poblíž křižovatky na ul. Schweitzerova. 

Občanům se zdá rovněž problematické upozornění na přednosti zprava na "zónové 

značce", které jsou vzhledem k úzké cestě a výše uvedenému problematickému parkování 

jen obtížně realizovatelné. Ačkoli si všechny tři zúčastněné strany (navrhovatel podnětu, 

MP i komise) uvědomují složitost problému, požadujeme jeho uspokojivé řešení. 

 

2. Informace o zahájení realizace "Bezbariérové úpravy komunikací, trasa M" na 

ul. Střední Novosadská: 

Předsedkyně informovala o zahájení realizace bezbariérové úpravy komunikací. 

KMČ má připomínku. Bude prováděna osvěta, aby nedocházelo ke střetům cyklistů a 

vozidel, které se budou chtít dostat na podélná stání? Obojí se nachází v bezprostřední 

blízkosti.   

 

 

V. Podněty stran občanů a členů komise: 

1. KMČ požaduje, aby měla možnost vyjádřit se k povolení předzahrádek 

především na ul. Rožňavská. KMČ neobdržela ani jednu žádost. Nevhodné 

umístění předzahrádek je předmětem pravidelných stížností obyvatel dané lokality 

(zúžený chodník, hluk, požívání alkoholu v blízkosti dětského hřiště (naproti 

restaurace Bohemia).  

2. KMČ požaduje na námět p. Rakovského zabezpečení výměničky na konci ul. 

Werichova.  

3. Na podnět p. Mgr. M. Langra KMČ požaduje zkrátit větev borovice, která 

zasahuje do části chodníku na ul. Fischerova 19.  

 

VI.     Vyjádření a stanoviska KMČ: 



1. Č. j. S-SMOL/048061/2017/OMAJ/Jan a S-SMOL/049120/2017/OMAJ/Jan 

Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu nemovitých věci ve vlastnictví 

statutárního města Olomouce. Část pozemku parc. č. 535/25 zahrada o výměře 

38m2 a parc. č. 535/27 zahrada o výměře 31m2 v k. ú. Olomouc-město. KMČ 

souhlasí s pronájmem.  

 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 15.  

Příští jednání KMČ se koná dne 15. května 2017 v 17.30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP 

Peškova 1.  

 

Jednání komise je veřejné.    

Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D. (předsedkyně KMČ) 

 

 

 

 

 

 


