
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 5. 9. 2016 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: dle prezenční listiny 

 

Program: 1. Zahájení schůze 

 2. Připomínky ze strany PČR a MP 

 3. Podněty stran veřejnosti 

 4. Jubilanti 

 5. Informace k rekonstrukci dětského hřiště na ul. Zikova  

 6. Různé   

                                                                                                                            

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

 

2. Připomínky k a ze strany PČR a MPO: 

1. Na podnět občanů prosíme MP a PČR, aby v rámci pochůzek kontrolovali dodržování 

rychlosti a předností zprava při výjezdu z učiliště na ul. Rooseveltova. 

2. Na základě opakovaných upozornění občanů žádáme MP a PČR o kontrolu rychlosti na ul. 

Slavonínská. Zástupcem PČR bylo komisi sděleno, že výše uvedený problém je již řešen 

kompetentními orgány. 

 

3. Podněty stran veřejnosti a členů komise: 

1. KMČ se bude dále zabývat podnětem p. Jiřího Petra, který upozorňuje na neúměrný hluk (i 

po 22. hodině) v okolí restaurace Bohemia.  

2. Stanovisko KMČ stran umístění lavičky na ul. Rooseveltova u zastávky MHD č. 14. 3. 

KMČ spíše nedoporučuje. Instalace lavičky by přispěla ke zbytečnému zúžení chodníku. 

4. KMČ se bude dále zabývat podnětem stran občanů prezentovaným členem komise p. dr. J. 

Zimou týkající se odstranění problematicky rostoucích bříz a opravy chodníku na ul. 

Myslbekova. 

5. KMČ se bude dále zabývat podnětem p. Benčíkové týkající se problematické dopravní 

situace na křižovatce ul. Rooseveltova a Za Poštou. 

6. KMČ se bude dále zabývat podnětem p. Kukanové. Podnět upozorňuje na problematické 

státní vozidel v poměrně úzké ul. Družební před křižovatkou na ul. Schweitzerova.  

7. KMČ se bude dále zabývat podnětem p. Rakovského, které se týká nepřehledného 

vodorovného značení na ul. Střední Novosadská.  

8. KMČ se bude dále zabývat podnětem p. Stejskalové týkající se opravy chodníku na ul. 

Družební směr do sídliště k restauraci Bohemia. 

9. KMČ se bude zabývat podnětem dr. Adamíkové týkající se neudržovaného zeleného pásu u 

domu Nároží.  

10. KMČ se bude zabývat podnětem člena komise p. Ondrouška týkající se zřízení přechodu 

na ul. Slavonínská v blízkosti křižovatky s ul. Střední Novosadská a dále pak opakovaného 

podnětu od občanů na zřízení dalšího přechodu na téže ulici v místě zastávky MHD č. 16. 

 

4. Jubilanti: 

Setkání s jubilanty se uskuteční dne 19. 10. v obřadní síni olomoucké radnice v časech 14.00 

a 15.00. Členové komise se těší na setkání. 

 

 

 



5. Informace k rekonstrukci dětského hřiště na ul. Zikova.  

Členové komise p. J. Mrajca aj. J. Flögel informovali o pracech ve vnitrobloku na ul. Zikova. 

Byly již např. odstraněny nevyhovující sušáky na prádlo, nové dětské hřiště bude posunuto 

kvůli sítím do jiné části vnitrobloku a obohaceno o nové herní prvky. 

 

6. Různé: 

KMČ žádá kompetentní orgány o včasné představení projektů (v době přípravy) týkajících se 

investic v místní části č. 15. Důvodem je předejít případným nedostatkům či pozdějším 

stížnostem stran občanů. Příkladem může být nově vybudovaná cyklostezka na ul. 

Rožňavská. Jako problematické se komisi jeví návaznost cyklostezky na ul. Zikova a 

nevzhledný mobiliář. 

 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.20. 

 

Příští jednání KMČ č. 15 se koná dne 3. 10. 2016 v 17. 30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP 

Peškova 1. 

Jednání komise je veřejné. 

 

Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D.  

 

 


