
Komise městské části č. 15. Olomouc – Nové Sady 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  
 

Dne 3. září 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 člena komise ing. Ondrouška) žádá P ČR a MP o kontrolu a případné 

pokutování cyklistů, kteří jezdí po chodníku na ul. Dolní Novosadská. Dalším neustále 

se opakujícím podnětem je nepoužívání cyklostezky cyklisty na ulici Schweitzerova.  

Z tohoto důvodu také požadujeme po odboru Dopravu uveřejnění poučení o 

povinnostech cyklistů v Olomouckých listech. 

2. KMČ žádá  )na podnět p Machytkové) kontrolu parčíku na ul. Polská. Scházejí se v 

něm pochybné existence.  

 

V. Podněty stran občanů a členů komise: 

1. KMČ Registruje nesouhlas p. Bačevské a p. Hubáčkové s navrhovanými 

stavebními úpravami ulic Teichmannova a Peškova, dále pak se stavebními 

úpravami souvisejícími s průjezdněním ulic Fischerova a Voskovcova. 

2. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Bačevské) opravu dětského hřiště a 

obnovu zeleně na ul. Družební. Rovněž požadujeme rozmístění odpadkových 

košů na ul. Voskovcova.  

3. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Helové) o opětné zveřejnění mapky v se 

seznamem lokalit určených pro volné venčení psů v Olomouckých listech.  

4. KMČ nesouhlasím s návrhem p. Majznerové umístit lavičku u zastávky MHD 

na ul. Rooseveltova "Za Poštou". Jednalo by se zbytečné zúžení prostoru.  

5. KMČ požaduje (na podnět členky komise A. Adamíkové) odpověď na otázku 

proč byly umístěny sloupky na začátku ulice Werichova. Jsou velmi nešikovně 

umístěny. Větší vozidla např. popeláři pak jezdí po trávě.  

6. KMČ (na podnět p. Cingelové) opět požaduje důslednou kontrolu záboru 

chodníku pro předzahrádku před podnikem Q10.Chodník je úzký a 

předzahrádka zabírá příliš mnoho místa. S největší pravděpodobností  

neoprávněně a děje se tak po celou dobu od posledního květnového zápisu!!!! 

7. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Machytkové) údržbu parčíku na ul. 

Polská (u zastávky autobusu Smetanovy sady). Parčík je velmi zanedbaný, 

lavičky a fontána zničené. 



8. KMČ registruje stížnost p. Zbožínkové na hluk během prázdnin směrem od 

kapličky. KMČ se domnívá, že se jednalo o produkci hudby z nedaleko 

vzdálené pevnůstky. Stížnosti na hlasitou hudbu v této lokalitě 

nezaregistrovala ani MP ani nikdo ze členů komise, kteří v této části také bydlí.  

9. KMČ souhlasí s investicí 50 000,- do oprav dětského hřiště na ul. Werichova. 

10. členové komise nemají žádné připomínky k umístění podzemních kontejnerů v 

lokalitě Nové Sady. 

 

 

VI.        Žádosti o sdělení stanoviska:  

 

  

 1. SMOL/148713/2018/OMAJ/MR/Jir. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Část parc. 615 

ostatní plocha o výměře 28 m2 v k.ú. Nové Sady u ul. Andělská, obec Olomouc. 

KMČ jednomyslně souhlasí s prodejem.  

 

2. SMOL/103864/2018 OMAJ/MR/Ind. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji, 

pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. část pozemku 

parc. č. 391/1 ostatní plocha  o výměře 92 m2 v k. ú. , obec Olomouc., 715/8 

ostatní plocha o výměře 111m2, 658 zast. pl. a nádvoří o výměře 18m2. vše v k.ú. 

Nové Sady u Olomouce.  

KMČ jednomyslně souhlasí s pachtem. Ke kanalizační stoce by se ale měla 

vyjádřit Moravské vodárenská.  

 

 

VII.  Různé: 

Setkání s jubilanty se uskuteční ve slavnostním sále radnice ve 14.00 a 

15.00. 

 

Poděkování městu Olomouc od člena komise pana Mgr. J. Ondrouška: 

  TJ Milo Olomouc z.s. chce touto formou obrovsky poděkovat městu Olomouc za 

poskytnutí investiční dotace na výstavbu zázemí pro Regionální fotbalovou akademii. Rovněž 

velké poděkování za spolufinancování patří Olomouckému kraji a MŠMT. 

Toto zázemí (šatny, sprchy,WC, protahovací prostory) budou sloužit přes týden pro 54 

nejnadějnějších fotbalistů z regionu Olomouckého kraje. A přes víkend bude prostory využívat 

přes 253 členů fotbalového oddílu FK Nové Sady, patřící pod TJ Milo Olomouc z.s. (z toho 

přes 180 dětí do osmnácti let převážně z městské části Nové sady). Dále potom několik set 

návštěvníků areálu v průběhu roku. 

  

Mgr. Josef Ondroušek 

předseda TJ Milo Olomouc z.s. 

  

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 30.  

Příští jednání KMČ se koná dne 1. 10. 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) 

 



 

 

 

 

 


