
Komise městské části č. 15. Olomouc – Nové Sady 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  
 

Dne 1. října 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. V diskusi s přítomnými členy MP a PČR na téma nesprávného parkování a jeho 

sankcionování na ul. Peškova navrhuje p. Šťota magistrátu 1. angažování soukromé 

odtahové firmy, která by pravidelně odtahovala nesprávně zaparkovaná vozidla a 2. 

vybudování parkovacího domu.  

V. Podněty stran občanů a členů komise: 

1. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Šťoty) odstranění nevhodného umístění 

reklamy „Auto Zbožínek“, která brání v bezpečném výhledu řidičům jedoucím 

po vozovce z ulice V Kotlině na ul. Rooseveltova.  

2. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Suchomelové) vyřešení rušení nočního 

klidu v a před restauračními podniky v podloubí na ul. Rožňavská. Vzhledem 

k tomu, že se jedná již o několikátou stížnost z řad občanů, požadujeme rázné 

řešení problému s majiteli restauračních zařízení v dané lokalitě.  

3. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Suchomelové) zajistit autobusové 

spojení lokality (sídliště) Nové Sady s Fakultní nemocnicí, které dosud chybí. 

V minulých volebních obdobích bylo sice přislíbeno, ale nerealizováno.  

4. KMČ požaduje (na podnět člena komise p. ing. K. Šimka) odpověď na otázku 

z jakého důvodu byl chodník na ul. Velkomoravská opraven pouze částečně a 

ne až ke křižovatce směrem k Lidlu, jak jsme požadovali a jak také vyžaduje 

jeho havarijní stav?  

5. KMČ (na podnět člena komise p. ing. K. Šimka) požaduje pravidelný úklid na 

nádraží Nové Sady a jeho celkovou úpravu, chybí rovněž odpadkové koše. 

 

VI.        Žádosti o sdělení stanoviska:  

 

  

 1. SMOL/222718/2018/OMAJ/MR/Kor. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Parc. č. 612/2 ostatní 

plocha o výměře 366m2 a parc. č. 667/4 ostatní plocha o výměře 668 m2 v k. ú. 

Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. 

KMČ jednomyslně nesouhlasí s prodejem. Nachází se něm chodník! 



 

 

VI. Různé: 

KMČ organizuje sice Novosadské slavnosti, ale nepožaduje povolení pro 

prodloužení programu po 22. hodině.   

 

 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 30.  

Příští jednání KMČ se koná dne 5. 11. 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) 

 

 

 

 

 

 


