
Komise městské části č. 15. Olomouc – Nové Sady 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  
 

Dne 5. března 2018 

 

 
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. KMČ (na podnět p. Slezáka) žádá P ČR a MP o kontrolu parkování na konci chodníku 

a cyklostezky. Fota dotyčného místa byla zástupcům policie předána. 

 

 

V. Podněty stran občanů a členů komise: 

1. KMČ registruje žádost (p. Vavrečky) na propojení chodníků na ul. Trnkova a 

zařadila ji do hlasování o letošních opravách. 

2. Na základě hlasování (10-0-0) KMČ požaduje opravu 2/2 chodníků na ul. 

Velkomoravská. V případě obdržení financí z balíčku RMO požadujeme 

opravu chodníku na ul. Fischerova 21-25. 

3. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Rakovského) odstranění reklamního 

poutače  (parc. č. 87) na křižovatce ulic Peškova a Slavonínská. Poutač hyzdí 

okolí a jeden ocelový nosník je v základech uvolněn. Hrozí tudíž zřícení 

objektu při větším poryvu větru (fotodokumentaci dodáme). 

4. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Šťoty) vyřešení problematického 

průjezdu ul. V Kotlině. Auta parkují po obou stranách ulice. Jako řešení se jeví 

zjednosměrnění této ulice, aby nedocházelo k nebezpečným kolizím, kdy se v 

dané ulici setkají dvě protijedoucí auta.  

5. KMČ (na podnět členky komise p. Adamíkové) požaduje po Odboru 

majetkoprávním vysvětlení, proč je kauza pachtu stále nevyřešena (S-SMOL 

/100948/2016/OMAJ/Tom). 

 

 

Žádosti o sdělení stanoviska:  

 

  

 1. SMOL/038757/2018/OMAJ/MR/Ind. Žádost o sdělení stanoviska k nájmu 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Část pozemku parc. 

č. 536/1 ostatní plocha o výměře 164m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc. 



KMČ nesouhlasí s nájmem. Byl by tak omezen přístup ostatních klientů a 

zákazníků ke službám, které jsou umístěny v přízemí bytového domu. (9-1-0) 

 

2. SMOL/252008/2017 OMAJ/MR/Ind. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji   

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. část pozemku parc. 

č. 134/4 ostatní plocha  o výměře 41 m2 v k. ú. , obec Olomouc. 

KMČ nesouhlasí s prodejem. Nejsou příliš jasné vztahy se současným 

nájemcem. Ten s prodejem opravdu souhlasí? (10-0-0) 

  

3. SMOL/027849/2018/OMAJ/MR/Ind. Žádost o sdělení stanoviska k nájmu 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Část pozemku parc. 

č. 463/1 ostatní plocha o výměře 546 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc. 

 KMČ nesouhlasí s nájmem. Požadujeme vyjasnění následné údržby plochy, 

kolika obyvatel se to týká, zda s tím souhlasí všichni obyvatelé dotyčného domu 

(10-0-0) 

 

 

Různé:  

1. KMČ  upozorňuje, že květnové setkání se z důvodů 

následujícího svátku přesouvá na 14. 5. !!!! Čas zůstává 

nezměněn.  

 
  

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 30.  

Příští jednání KMČ se koná dne 9. 4 2018 v 17: 30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP Peškova 

1.  

 

Jednání komise je veřejné.    

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

 

 

 

 

 

 


