
Zápis č. 4  

 z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady ze dne 10. 10. 2011 

Přítomni:  PhDr. A. Adamíková – předsedkyně, Mgr. G. Dimmroth, Mgr. M. Langer,  

Bc. R. Kubíček, Mgr. Z. Vamberová, Mgr. P. Kylarová, J. Kraclík, Mgr. G. Medveďová,  

Ing. K. Šimek 

 

Omluveni: J. Mrajca 

 

Hosté: pprap. Dočkal (PČR), str. M. Rampa (MPO)  

 

Program: 1. Zahájení schůze 

                  2. Připomínky ze strany PČR a PMO 

                  3. Připomínky ze strany veřejnosti, odpovědi na již projednávané připomínky 

                  4. Opravy chodníků z rozpočtu KMČ 

                  5. Žádosti k sdělení stanoviska 

                  6. Rozhodnutí MmOl 

                  7. Různé 

Ad. 2)  Prosba občanů směřovaná na PČR a MPO o důslednou kontrolu zákazu parkování. 

 

Ad. 3)  připomínky ze strany přítomných občanů: 

podněty doručené mailem: 

1. Mgr. Petr Řondek stanovisko k povolení zahrádky před Barem a hernou Q 7. Provozní 

doba zahrádek je v pátek a sobotu prodloužena do 24 hodin. 

Předláždění chodníku Rožňavská 8 a 10. 

Přístřešek na kontejnery je v havarijním stavu. Podáme žádost na opravu. 

2. Mgr. Eva Stodolová podala podněty:  

Požadavek – změna dopravního značení na křižovatce ulic Fischerova a Handkeho. Tajemník 

komise v souvislosti s návrhem upozorňuje na nebezpečí zvýšení rychlosti v přímém směru 

po ulici Fischerova a tím i snížení bezpečnosti na křižovatce. KMČ se obrátí na příslušný 

odbor a požádá o posouzení situace. 

Požadavek na restaurování soch před kapličkou u kaple Nep. Početí P. Marie. 

Požadavek na obnovení studny na tzv. kamínkovém hřišti bude projednán na příslušném 

odboru. 



3. Zástupce Střediska SOS Mgr. Květoslava Hegrová představila Středisko SOS a požádalo o 

podporu v činnosti. 

V této souvislosti byl projednán požadavek MmOl (viz bod 5 programu): 

Žádost č. j. SMOl/ODP/28/502/2008/St o sdělení stanoviska k pronájmu, případně prodeji 

budova bez čp/če na pozemku parc č. st. 497 při ul. Velkomoravská, objekt bývalé kotelny 

podnikatelskému subjektu. 

 Požadavek zástupkyně Střediska SOS byl podpořen také zástupcem SVJ Velkomoravská 59, 

61, 63. 

Stanovisko komise: Hlasování: pro 0 / proti 8 / zdržel se 0 

Komise nedoporučuje odprodej předmětného objektu. 

4. Ing. Jana Stránská se obrátila mailem na KMČ – předsedkyně projednala připomínky  

na odboru dopravy a bude písemně informovat Ing. Stránskou. 

5. P. Miloslav Faltýnek podal žádost jménem SVJ Josefa Mišáka 454/16 o rozšíření 

parkovacích míst na ul. Mišákova a umístění dopravního značení. 

Stanovisko komise: KMČ nemá námitek 

6. Žádost o přemístění dopravní značky zákaz stání na ulici Voskovcova – žádáme o 

přemístění o cca 3 metry za vjezd na pozemek Domu s pečovatelskou službou Peškova ul. 1 

Stanovisko komise: Hlasování: pro 9 / proti 0 / zdržel se 0 

 

Ad. 4) KMČ požádala o opravu nejvíce poškozených chodníků. Jedná se o chodník a zastávku 

MHD U kapličky ve směru do centra a oprava chodníku ul. Rožňavská. Dalším požadavkem 

je oprava chodníku na ulici Družební směrem k ul. Rožňavská (restaurace Bohemia) 

Stanovisko komise: Hlasování: pro 9 / proti 0 / zdržel se 0 

 

Ad. 6 Předsedkyně komise seznámila členy komise o rozhodnutích MmOl. 

 

Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 19:00 hodin. 

Příští jednání KMČ č. 15 se koná 14. 11. 2011 v 17:30 v DSP Peškova 1. 

Jednání komise je veřejné. 

 

Zapsal: Mgr. Gerd Dimmroth 

Doplnila: PhDr. Alena Adamíková 

 


