
Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 20. října 2008 
 
 
Přítomni:  
Mgr. Antoním Staněk, Ph.D. (předseda),Mgr. Milan Langer, Jiří Stříž, Mgr. Richard Šrámek. 
Ph.D., Mgr. Gabriela Medveďová (tajemník). 
 
Omluveni: 
Lubomír Coufal, Jiří Kracík, Ing. Vít Plachta, Mgr. Zdeňka Vamberová, 
 
Občané městské části: 
Obyvatelé Dolní Novosadské dle prezenční listiny 

 
 

Program: 
 

1. Zahájení 
2. Připomínky občanů ohledně kanalizačních přípojek 
3. Nový chodník 
4. Sběrová sobota 
5. Městský les 
6. Různé 
7. Ukončení jednání KMČ 
 

 
 
Ad 1) 
Předseda KMČ zahájil jednání v 17.30 a přivítal hosty. 
 
Ad 2) 
 
Připomínky občanů ohledně kanalizačních přípojek. 
 
1. Občané zaslali panu primátorovi Novotnému dopis s dotazem, jakým způsobem se bude 
řešit problém kopání silnice k domům, mající kanalizační přípojky z boční a ne hlavní ulice 
(viz. zápis z jednání KMČ ze dne 15.9. 2008).  
Občané obdrželi odpověď, že budou muset kopat uličku na vlastní náklady. 
 
2. Dalším problémem je asfaltování některých míst. Na jaře se bude muset tento asfalt opět 
vykopat? 
 
3. Kdy je plánovaná kolaudace celé stavby? 
 
Vyjádření KMČ: 
Spojíme se odpovědnou osobou (zástupcem stavební firmy) apozveme jej na jednání KMČ. 
Dále přizveme i odpovědného projektanta a budeme požadovat vyjádření k palčivým otázkám 
stavebních prací. Předpokládané datum setkání stanovujeme na 10. listopadu 2008 (bude ještě 
upřesněno a potvrzeno). Přesné informace o setkání budou vyvěšeny na nástěnkách KMČ 
č. 15. Je potřeba provést místní šetření. Mgr. R. Šrámek, Ph.D. kontaktuje pány Majora a 
Hoppa a spolu s předsedou KMČ Mgr. A. Staňkem, Ph.D., domluví toto setkání. 



 
Pokud by se občané chtěli spojit se zástupci firmy individuálně, mají možnost každé pondělí 
v 10.30 navštívit porady firmy ve „žluté budce“. 
 
Poprosíme o písemné vyjádření, kdy budou ukončeny stavební práce. 
 
 
Ad 3) 
 
 Připomínka občanů k novému chodníku před učilištěm. 
 
Před učilištěm byl udělán nový chodník. Dle občanů nebyl důvod, chodník se jevil být 
v dobrém stavu. 
 
Vyjádření KMČ: 
KMČ nebyla vůbec informována o tom, z jakého důvodu byl chodník nově udělán. Vzneseme 
dotaz na TS města Olomouce. 
 
Ad 4) 
  
Sběrová sobota.  
 
Dne 4. října proběhla sběrová sobota. Pro jarní etapu budeme opět požadovat umístění 
sběrového kontejneru na rozhraní ulic Peškova a Voskovcova. 
 
 
Ad 5) 
 
KM Č č. 4 v Holici nás seznámila s projektem „Příměstský les“. 
 
KMČ byly dodány mapky s rozlohou a textem o záměru KMČ v Holici. Jedná se o oblast 
kolem řeky Moravy. Žádají naši KMČ o vyjádření. 
 
Vyjádření KMČ: 
Výstavbu příměstského lesa budeme podporovat. 
 
Ad 6) 
 
Různé. 
 
Vyhovíme žádosti SmOl/Maj/22/5144/20088k o pronájmu reklamní plochy. 
 
KM Č dodá seznam „havarijních dřevin“ a uschlé výsadby dřevin. 
 
KM Č nechá odstranit na dětském hřišti (lokalita za domy Fischerova 30-32) ostré hřeby na 
kůlech. 
 
Pan J. Sříž podal KMČ zprávu o jednání s ing. arch. Přidalem ohledně změny územního 
plánu v lokalitě Povel-Čtvrtky, o které KMČ nebyla informována. Podle pana architekta šlo o 
posun výstavby domů 2,5 m směrem k silnici. Pan Stříž požádá pana architekta o 



nakopírování materiálů týkajících se této úpravy a podá zprávu KMČ na jejím příštím 
zasedání. 
Ad. 7) 
Předseda KMČ ukončil zasedání v 18.45. 
 
POZOR! Příští schůze KMČ č. 15 se bude konat 24. listopadu v 17.30 na obvyklém místě 
(DPS v ul. Peškova). 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová 
 
 


