
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 7. 1. 2013 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Program: 1. Zahájení schůze 
 2. Připomínky ze strany PČR a PMO 
 3. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 3. 12. 2012 
 4. Připomínky ze strany veřejnosti 
                     5. Žádost o sdělení stanoviska 
                     6. Různé  
 
                                                                                    

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

2. Připomínky ze strany PČR a PMO. 

2.1. Z minulé schůze – žádost o zjištění možnosti měření rychlosti v „zóně 30“ –  

ul. Voskovcova a Peškova - požadavek trvá.   

3. Vyřízené podněty ze schůze 3. 12. 2012. 

3.1. Mgr. J. Brada prověří možnost reklamace opravy chodníku, která byla provedena v roce 
2011 na ul. Družební před restaurací Bohemia – požadavek trvá 

3.2. Mgr. M. Langer zaslal členům KMČ mailem informaci o postupu TSMO při   

          uplatňování reklamací. 

3.3. Budování přechodů v ul. Střední a Dolní novosadská – 7. 12. 2012 se uskutečnila 
schůzka předsedkyně s Ing. T. Tužínem, na které byly projednány požadavky občanů.  

3.4. Dne 3. 1. 2013 se uskutečnila schůzka předsedkyně a člena KMČ Mgr. P. Raka 
s iniciátory petice ke změně Regulačního plánu. Zástupci KMČ předali organizátorům 
aktuální informace. Obě strany budou situaci nadále sledovat a budou se informovat o 
dalších postupech a možnostech řešení. 

4. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti - nejsou 
 
5. Žádosti o sdělení stanoviska: 

5.1. Žádost o posouzení návrhu na vybavení dětského hřiště v Lokalitě 8 - ul. Fischerova 
Stanovisko KMČ: souhlasíme s návrhem na celkovou rekonstrukci hřiště a 
navrhujeme umístit více laviček a také odpadkové koše, které obvykle na hřištích 
chybí a v návrhu nejsou zaznačeny. Doporučujeme opravu kůlového ohrazení hřiště, 
které je v současné době pro děti nebezpečné a dále navrhujeme doplnit o pletivo, 
které by skutečně zabránilo přístupu zvířat na hřiště.  

 
6. Různé 

6.1. Změna termínu v měsíci dubnu, protože plánovaná schůze (viz zápis KMČ 3. 12. 2012) 
vycházela na Velikonoční pondělí. Opravený termín schůze je 8. 4. 2013. 

6.2. KMČ souhlasí s pokračováním tradice Novosadsko-povelských slavností a stanovila 
datum konání na 21. 6. 2013. 

6.3. KMČ sleduje situaci v Knihovně města Olomouce, kde v souvislosti s výpadkem státní    

           dotace hrozí uzavření některých poboček.  

6.4. KMČ kritizuje velmi neuspokojivou situaci na Poště na Jánského ul., která je jedinou 
poštou v této lokalitě a kapacitně nestačí. 



Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18:15  
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 4. 2. 2013 v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 
 
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková  
 

 

 

 

 

 

 
 


