
Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 13. 10. 2010 
Přítomni:  
 Mgr. Antonín Staněk PhD (předseda), Mgr. Gabriela Medveďová (tajemnice), Mgr. Zdeňka 
Vamberová, Mgr. Richard Šrámek, PhD, Mgr. Milan Langer, Ing. Vít Pachta, Jiří Kraclík, 
 
 
Nepřítomen:  
Lubomír Coufal 
 
Hosté: Ing. J. Czmero, RNDr. I. Kosatík, Ing. P. Navrátil 
 
 
Zástupce městské policie: dle prezenční listiny 
Zástupce policie ČR: služební povinnosti 

 
Program: 

1. Zahájení schůze KMČ 
2. Zpráva zástupce MP 
3. Podněty z řad občanů a diskuse s lídry kandidátek volebního obvodu č. 3 
4. Závěr 

 
 
 
Ad 1) 
Předseda KMČ zahájil jednání v 17.30. 
 
 
Ad 2) 
Zpráva zástupce MP: ( k podnětům občanů – viz. minulý zápis) 
 
Zástupce MP podal zprávu ohledně opakovaných stížností na rušení nočního klidu v ul. 
Teichmannova. MP zaznamenala pouze jednu ohlášenou stížnost. 
Dle informace zástupce PČR byla kontrola na základě oznámení a stížnosti občana řešena 
s majiteli nemovitosti domluvou. 
 
 
Ad 3) 
Podněty z řad občanů a spojená s diskusí s lídry kandidátek volebního obvodu č. 3 
 

1. Na ul. Trnkova 28 – 30 jezdí neukáznění řidiči po trávě.  
 

Vyjádření KMČ: 
 

Žádáme MP a PČR o kontrolu správnosti parkování a počínání řidičů. 
 

2. Na ul. Rokycanova je potřeba předláždit chodník. 
 

Vyjádření KMČ: 
 

KMČ uvede tento problém do požadavků. 



 
3. Občané vznášejí požadavek na vybudování spojovací ulice z ul. Peškova na ul. 

Slavonínská. V územním plánu projekt na toto propojení existuje.  
 

Vyjádření KMČ: 
 

KMČ vznese požadavek na zbudování spojovací ulice ke kompetentním místům. 
 
Podněty občanů, které vyplynuly z  diskuse s lídry kandidátek p. J. Czmerem, I. 
Kosatíkem a P. Navrátilem 
 

4. Záležitosti územního plánu týkající se jednotlivých městských části by bylo dobré 
inzerovat v Radničních listech. Občané se mohou takto zúčastnit jednání komise a 
přispívat svými podněty do diskuse k problematice územního plánu týkající městských 
částí, ve kterých žijí. 

5. Mgr. J. Ondroušek navrhuje realizovat hřiště na malou kopanou. Dále pak i 
vybudování parkoviště pro fanoušky a sportovce u fotbalového areálu. 

6. Z městské části Nové – Sady je velmi obtížné se dopravit do nemocnice. Nevede zde 
žádná přímá linka. 

 
Vyjádření KMČ: 
 
KMČ vznese požadavek ke kompetentním orgánům. 
 
Ad 4)  
Závěr:  
 
Předseda KMČ ukončil diskusi s lídry a tím i jednání komise v 19. 00. 
 
Příští schůze KMČ se koná 8. listopadu 2010 v 17.30 v DSP na ul. Peškova 1. 
 
Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová 
Schválil: Mgr. Antonín Staněk, PhD 


