
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 5. 12. 2016 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: dle prezenční listiny 

 

Program: 1. Zahájení schůze 

 2. Připomínky ze strany PČR a MPO 

 3. Harmonogram schůzí KMČ v r. 2017 

 4. Vyjádření KMČ k účelové komunikaci (ul. Slavonínská)  

 5. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská 

 6. Podněty stran přítomné veřejnosti a členů komise 

                                                                                                                            

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

2. Připomínky k a ze strany PČR a MPO: 

1. Opakovaně žádáme PČR, aby kontrolovala rychlost na ulici Slavonínská.  

Děkujeme PČR a MP za celoroční spolupráci a přejeme klidné Svátky. 

3. Harmonogram schůzí KMČ v roce 2017: 

2. ledna, 6. února, 6. března, 3. dubna, 15. května, 5. června, červenec-srpen dle potřeby, 4. 

září, 2. října, 6. listopadu, 4. prosince. 

4. Vyjádření KMČ k účelové komunikaci (ul. Slavonínská): 

Komise bere informace a projektovou dokumentaci na vědomí. Avšak požaduje odpovědi na 

otázky: 1. zda bude navazovat chodník k přechodu směrem k ul. Požárníků. 2. budou 

parkovací stání i kolem nového bytového domu? KMČ se obává, že při dnešním trendu dvou 

aut v rodině se nevyřeší (naopak zhorší) problém parkování v dané lokalitě.  

5. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská: 

Komise požaduje, aby byl při závěrečném předávání přítomen zástupce KMČ. Žádáme rovněž 

o zápisy z průběžných kontrol rekonstrukce. Dalším důležitou záležitostí je uvedení vozovky 

do bezvadného stavu, aby v budoucnu nebyly nutné její opravy způsobené špatným stavem 

povrchu právě v důsledku rekonstrukce.  

6. Podněty stran přítomné veřejnosti a členů komise: 

1. KMČ bere na vědomí informaci (a zároveň podporuje tuto aktivitu) o úmyslu podat žádost 

(Odbor životního prostředí a KHS olomouckého kraje) p. Vymětala (předseda SVJ 

Voskovcova) týkající se přemnožených holubů v okolí ulic Voskovcova, Peškova, Fišerova, 

Družební.  

2. KMČ požádá na návrh p. Vymětala TS o vyčištění zastávky U Kapičky od nedopalků 

cigaret. 

3. KMČ se bude dále zabývat podnětem p. ing. Grasse, který přezval od občanů bydlících na 

ul. Rokycanova. Podnět se týká nadměrného ruchu v ul. Rokycanova související s výstavbou 

bytového domu.  

 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 30.  

Příští jednání KMČ se koná dne 2. 1. 2017 v 17.30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP Peškova 

1. 

 

 

Jednání komise je veřejné.   Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph. 

 


