
Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 6. dubna 2009 
 
 

Přítomni:  
Mgr. Antonín Staněk Ph.D. (předseda), Mgr. Gabriela Medveďová (tajemník),  Jiří Kraclík, 
Mgr. Milan Langer, Jiří Stříž, Zdeňka Vamberová 
 
Omluveni: 
Ing. Vít Pachta, Mgr. Richard Šrámek Ph. D. 
 
Zástupce policie ČR: dle prezenční listiny 
Zástupci MP: dle prezenční listiny 
 
Občané MČ č. 15: dle prezenční listiny 
 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Reklamace oprav vozovky na ul. Dolní Novosadská 
3. Přechod pro chodce u zastávky U Kapličky. 
4. Požadavek občanů k MP 
5. Různé 
6. Závěr 

 
 
Ad 1)  
Předseda KMČ č 15 zahájil jednání v 17.30. 
 
Ad 2) 
 
Stížnost stran obyvatel ul. Dolní Novosadská na provedení závěrečných úprav vozovky 
po vybudování hloubkové kanalizace, problémy s dešťovými kanály, omezení rychlosti 
na ul. Dolní Novosadská. 
 
Obyvatelé ulice Dolní Novosadská kritizují stav vozovky. Nebyla zcela uvedena do 
původního stavu a práce byly nedbale provedeny. Vozovka se nad vavinkami propadá. 
Rovněž některé odvody dešťové vody nebyly uvedeny do původního stavu a voda při deštích 
neodtéká do odtokových kanálků. Nejhorším úsekem je úsek mezi prodejnou Barvy – Laky 
směrem ven z města + před nemovitostmi (Kummerovi, Dolní Novosadská 64; Střelcovi, 
Dolní Novosadská). 
 
Paní Kadlčíková (Dolní Novosadská č. 58) manželé Nečekalovi (Dolní Novosadská č. 60) 
žádají o porovnání fotografií prasklin ve své nemovitosti se současným stavem. Občané žádají 
MP z tohoto důvodu o omezení rychlosti v této části ulice. 
Na domě v ul. Dolní Novosadská č. 59 chybí okapové rýny a voda zaplavuje pravidelně při 
každém dešti chodník. Občané žádají MP policii o sjednání nápravy. 
 
Vyjádření KMČ:  



Budeme reklamovat práce na úpravě povrchu ul. Dolní Novosadská. Vozovka ani kanálky pro 
odvod dešťové vody NEBYLY uvedeny do původního stavu. 
 
Vyjádření zástupců MP: 
Omezení rychlosti v daném úseku pravděpodobně nebude možné (jde o zdlouhavý proces). 
MP podá KMČ na příští schůzi zprávu a nápravě problému u s okapovými rýnami u domu 
v ul. Dolní Novosadská č. 59. 
 
Ad 3) 
 
Přechod pro chodce na ul. Schweitzerova 
 
Mgr. G. Medveďová informovala členy KMČ č. 15 o výsledcích jednání z dne 31. 3. 2009. 
Účastníci jednání v sídle firmy DS+GEO projekt, Krapkova 709/4 v Olomouci byli 
seznámeni s 2 variantami návrhu řešení nového chodníku v úseku od OC BILLA po prostor 
autobusové zastávky U Kapličky na ul. Schweitzerova a přechodů pro chodce u křižovatek 
s ulicí Družební a Voskovcova. Vybrána byla druhá varianta, která, která se jevila všem 
přítomnými jako přínosná a vyhovující a odpovídající potřebám obyvatel MČ č. 15 (Nové 
Sady) a č. 20 (Povel). Nákres je k pro případné zájemce k nahlédnutí u tajemnice KMČ č. 15. 
 
Ad 4)  
 
Požadavek občanů k MP. 
 
Majitelé psů se chovají opět neukázněně. Občané žádají MP o důsledné udělování pokut 
majitelům psů za neuklízení psích výkalů.  
 
Vyjádření zástupců MP: 
MP zahájí opatření proti neukázněným majitelům psů. 
 
Ad 5) 
 
Různé: 
 

1. Mgr. Milan Langer předložil  KMČ sepsanou žádost o výměnu rozbité a nebezpečné 
lavičky před domem na ul. Handkeho č. 1. 

2. Olomouc obdržela finanční prostředky ze strukturálních fondů na revitalizaci sídliště. 
KM Č vznese dotaz jak velký podíl z těchto prostředků bude moci využít KMČ č. 15. 
Co bude z těchto peněz konkrétně realizováno. 

3. KMČ požádá TS o vyčištění prostoru kolem popelnic na ul. Myšákova 
4. J. Kraclík navrhuje požádat o opravu pouličního osvětlení na chodníčku za restaurací 

Caruso (ul. U Kapličky) směrem od sídliště na Dolní Novosadskou. 
5. Opět budeme urgovat vybudování přechodu pro pěší na ul. Dolní Novosadská. 
6. Předseda obderžel dopis od p. Evy Myslíkové. Požadavky: 

 
- požádat TS o ostříhání keřů a stromů a vyčištění chodníků v parčíku na  mezi 
ulicemi Myslbekova a Špálova. Zároveň i oprava laviček. Celý parčík je 
v nepořádku. 
- vyřešení problému s parkováním aut v ulici Špálova. Neukáznění řidiči parkují 

na chodnících. 



- Je třeba odsunout kontejnery (7 ks), které stojí naproti domům Špálova 6 a 8 
přímo v silnici. 

7. J. Sříž navrhuje: 
 

- vznést opět požadavek na TS na vyčištění dešťového svodu na konci ul. 
Fischerova 

- zrušení vývěsky před Albertem na ul. Zikova. Tento krok byl již konzultován 
s panem Puhačem. Výsledkem byla shoda, že v důsledku neustálého 
poškozování vývěsek, nemá cenu i nadále investovat do jejich oprav 

- zlepšit životní prostředí v lokalitě Fischerova a okolí výměnou kontejnerů  
- odstranit el. rozvodné skříně u výměníkové stanice (ul. Werichova) a spojnic 

chodníků u FZŠ Dr. M. Horákové 
- zrušit provizorní panelový chodník západně od výměníkové stanice (na ul. 

Werichova) 
- odstranit základy bývalého novinového stánku před domem 685/36 na ul. 

Fischerova a zrušit nepoužívaný stánek u FZŠ Dr. M. Horákové 
- umístit v okolí FZŠ Dr. M. Horákové, školního hřiště a lesoparku zákaz 

volného pohybu zvířat bez vodítka a náhubku a požádat MP o důslednou a 
pravidelnou kontrolu 

 
 
 
   
 
 
Ad 6)  
 
Závěr 
 
Předseda KMČ ukončil jednání v 18.15.  
Další jednání komise se koná 11. května v 17.30 na obvyklém místě (DSP, ul. Peškova č. 1) 
 
Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová 
 
 
 
 
 
 
 
 


