
Zápis KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady ze dne 2. 4. 2012 
 
Přítomni: PhDr. A. Adamíková, Mgr. Zdeňka Vamberová , Bc. J. Brada, J. Kraclík,  
Mgr. M. Langer, Mgr. G. Medveďová, Mgr. A. Staněk, Ph.D., Ing. K. Šimek, Ing. J. Schubert, 
Mgr. P. Rak  
Omluveni: Mgr. G. Dimmroth, Bc. R. Kubíček, Mgr. P. Kylarová, J. Mrajca  
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Program: 1. Zahájení schůze 
 2. Připomínky ze strany PČR a PMO 
 3. Podněty ze schůze KMČ 12. 3. 2012 
 4. Připomínky ze strany veřejnosti 
 5. Rozhodnutí MmOl 
 6. Příprava slavností 
 7. Různé 
 

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

2. Připomínky ze strany PČR a PMO. 

2.1. Zástupci PMO informovali komisi o kontrolách v oblasti ulic Fischerova a Werichova 
prováděných na základě požadavku občanů. 

2.2. Zástupci PČR a PMO byli informováni o ženě, která se pohybuje v ul. Húskova, 
Českobratrská, zvoní na domy a dožaduje se různé pomoci. 

2.3. KMČ požádala o kontrolu bezdomovců, kteří se pohybují v blízkosti obytných domů 
u ul. Slavonínská a na přilehlém volném prostranství (pěšina k nádrži Hamrys)  

3.  Podněty ze schůze KMČ 12. 3.2012: 

3.1. Požadavek na obnovení značky na ul. Voskovcova označující parkovací stání pro 
invalidy stále trvá. 

3.2. Občané upozorňují a větší množství psích exkrementů na sídlišti a žádají TS 
Olomouc o častější úklid v této oblasti. Požadavek stále trvá. 

3.3. Občané upozorňují na špatný úklid spadaného listí po podzimu 2011 a žádají TS 
Olomouc o nápravu. Jedná se o starý dub na ul. Rožňavská. Občané žádají o kontrolu 
jeho stavu, zda nehrozí nebezpečí úrazu a případné prořezání.  

3.4. Paní Dostálové bylo předáno rozhodnutí o výsadbě nových stromů mezi domy 
Werichova 5 – 7 a supermarketem Albert. 

3.5. Občané žádají o zřízení novách houpaček na dětském hřišti za domy v ulici 
Fischerova. Dle sdělení Ing. Štěpánkové (vedoucí odd. Péče o zeleň) nelze do 
dětského hřiště již žádné houpačky doplnit, protože každý herní prvek musí mít 
kolem sebe volný prostor, aby nedošlo k úrazu dětí. 

4. Připomínky ze strany veřejnosti: 

4.1. Paní Hubáčková, Fischerova 28 se obrátila se žádostí o řešení dopravní situace na 
konci ul. Fischerova, kde parkující auta komplikují dopravu a hlavně průjezdy 
obslužných vozidel. Na minulé schůzi komise žádala MPO o častější kontrolu. 

5. Rozhodnutí MmOl – komise bere na vědomí. 

6. Příprava Novosadsko-povelských slavnosti: 

Komise schválila termín konání 21. 9. 2012 a diskutovala program. 



7. Různé: 

7.1 KMČ žádá odbor dopravy MmOl o posouzení dopravní situace v prostoru mezi 
ulicemi Velkomoravská, Rooseveltova, Polská a Schweitzerova. Jedná se o lokalitu 
s užšími komunikacemi a parkováním při krajnici, proto i povolená rychlost je v této 
oblasti nebezpečná. Žádáme o návrh řešení. 

7.2 Mgr. P. Rak informoval o možnosti vydávání informačního letáku o dění v naší 
lokalitě a práci komise. 

 

Předsedkyně ukončila jednání v 18.45 

Příští jednání KMČ č. 15 se koná 14. 5. 2012 v 17.30 hodin v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 
 
Zapsala: A. Adamíková 

 

 

 

 

 

 


