
Zápis KM� �. 15 – Nové Sady ze dne 10. b�ezna 2008 
 
 
P�ítomni:  
Mgr. Antoním Stan�k, PhD. (p�edseda), Ji�í Kracík, Mgr. Milan Langer, Ing. Vít Plachta, Ji�í 
St�íž, Mgr. Zde�ka Vamberová, Mgr. Richard Šrámek. Ph.D., Mgr. Gabriela Medve�ová 
 
Omluveni: 
Lubomír Coufal, Jarmila Kolmanová 
 
Zástupci stavební firmy Skanska DS: pánové Zedek a Dedek, pan Gottwald 
 
Ob�ané m�stské �ásti: 
Obyvatelé Dolní Novosadské dle prezen�ní listiny 

 
 

Program: 
 

1. Zahájení 
2. P�edstavení nové �lenky KM� 
3. Podrobná zpráva zástupc� stavební firmy o pr�b�hu stavebních prací na ulici Dolní 

Novosadská 
4. Diskuse a dotazy ob�an� k pr�b�hu stavebních prací 
5. Individuální konzultace zástupc� stavební firmy s ob�any ohledn� �ešení p�ípojek 
6. R�zné 
7. Záv�r 

 
 
Ad 1) 
P�edseda KM� zahájil jednání v 17.30. 
 
Ad 2) 
P�edseda KM� oznámil, ukon�ení p�sobení v komisi pana Mgr. Petra Vejbora a p�ijetí nové 
�lenky, kterou se stala Mgr, Gabriela Medve�ová. 
 
Ad 3) 
Zástupci stavební firmy Skanska DS informují podrobn� ob�any o pr�b�hu stavebních prací 
spojených s budováním hloubkové kanalizace. Do konce roku 2008 by m�ly být veškeré 
stavení práce ukon�eny (p�edpokládané datum 12. 11. 2008). Splašková voda bude svedena 
do centrální �istí�ky na Nových Sadech. Povrchová úprava komunikace se bude realizovat 
v délce 812 m. Stavební práce budou provád�ny postupn� po úsecích 200 m. Vjezd do ulice 
pro obyvatele bude �ešen zna�kou „Dopravní obsluze vjezd povolen“ a  aktuáln� opravovaný 
úsek bude opat�en semafory. Ší�ka ulice je 13,5 m. Od st�edové �áry bude vyfrézováno 1,20 
m. Jednotlivé odbo�ky se s obyvateli budou �ešit individuáln�. 
Mgr. R. Šrámek, Ph. D. podporuje svým vystoupením zástupce stavební firmy, kte�í ujiš�ují 
ob�any, že se k nim  firma bude chovat maximáln� vst�ícn�. Lze se s d�lníky domluvit a 
každý ob�an tak bude mít možnost sladit své individuální plány se stavebními pracemi. 
 



Ad 4) 
 Ob�ané vyjad�ují nespokojenost nad tím,že se nebude zárove� provád�t i oprava a 
vybudování  nové deš�ové kanalizace. Její oprava by se m�la realizovat ihned a ne až za dva 
roky. Jde to nanejvýš aktuální problém, nebo� deš�ová kanalizace je nefunk�ní Argumentace 
ob�an�: zbyte�né op�tovné rozkopání ulice, ztráta zákazník� apod. Další dotazy se týkaly 
umíst�ní t�žkých stavebních stroj� a hlu�nosti. Stavební práce budou v lét� provád�ny od 6.00 
do 18.00. Není vylou�ena i práce v sobotu a ned�li, nebo� termín ukon�ení je v blízkém 
�asovém horizontu. 
Oprava deš�ové kanalizace není možná z finan�ních d�vod�. EU poskytla prozatím peníze 
pouze na opravy odvod� splaškových vod. 
 
Každé pond�lí v 10.00 mají ob�ané možnost individuální konzultace s p. Gottwaldem. 
P�edseda KM� má na n�j kontakt. 
Stavební firma nemá možnost omezit nákladní dopravu, ob�ané nech� se obrátí na Krajský 
ú�ad na odbor dopravy (ing. Kocourek). 
 
Ad 5) 
V p�edsálí m�li ob�ané možnost individuáln� vy�ešit se zástupci stavební firmy aktuální 
problémy s p�ípojkami a prohlédnout si stavební dokumentaci. 
Majitelé novostaveb a� se laskav� ujistí, že jsou uvedeni ve stavebních plánech firmy, 
aby nebyl nikdo nedopat�ením opomenut! 
 
Ad 6) 
Byla otev�ena otázka p�echod� pro chodce u autobusové zastávky U Kapli�ky. P�edseda 
KM� se zavázal, že jako komise p�edneseme tento požadavek m�stu. Podmínkou je ale 
dostatek finan�ních prost�edk�. 
Z par�íku na Myslbekov� ulici budou odstran�ny pa�ezy a v�tve. Je nutno se p�íšt� obrátit a 
ing. M. Dostálovou. 
Mgr. M. Langer je ochoten poskytnout regula�ní plán sídlišt� Povel-�tvrtky a upozornil �leny 
komise na �lánek uve�ejn�ný v MF dnes 8.3. 2008 s názvem „Cht�jí sázet stromy, není kde“. 
Komise podá požadavek na odbor životního prost�edí, že v naší m�stské �ásti je mnoho míst, 
která by mohla být osázena stromy.  
 
 
Další sch�ze KM� se buse konat 14. 4. 2008. 
 
Ad. 7) 
P�edseda KM� ukon�il zasedání v 18.45. 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Gabriela Medve�ová 
Kontroloval: Mgr. Antonín Stan�k, Ph.D. 
 
 


