Komise m stské ásti . 15 Nové Sady
Zápis ze sch ze dne 11. ervna 2007
P ítomni:

Mgr. Stan k, Ph.D. (p edseda), Mgr. Vejbor (tajemník),
p. Coufal, p. Kraclík, Mgr. Langer, Ing. Pachta, p. St íž, Mgr. Šrámek, Ph.D.,
Mgr. Vamberová – 9 (81, 8 %)
Nep ítomni: pí. Kalmanová, p. Kroupa – 2 (18, 2%)

Ob ané KM : Mgr. Daniela N mcová, Jindra Chromková, František Szelay
Strážníci MPO II – ul. Janského
1. Zahájení sch ze
KM . 15 Nové Sady se sešla na pravidelné sch zi v 17:30 hod v DPS v ulici Peškova.
KM byla usnášení schopná po celou dobu jednání.
2. Schválení zápisu z minulého jednání KM dne 14. kv tna 2007
Zápis byl schválen v p edloženém zn ní bez p ipomínek.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel se.
3. Otev ené body dle vý tu
a) Požadavek na zasílání m sí ního plánu prací TS MO v elektronické podob :
Požadavek byl TS MO akceptován. len m KM , kte í mají emailové adresy byl plán
p epískán p edsedou KM , ostatní obdrželi plán v materiálech p ed jednáním.
b) Jednorázové umíst ní sb rového kontejneru p ed DPS Peškova:
Vzhledem k tomu, že OŽP zabezpe uje pouze sb rové soboty a likvidaci nepovolených
skládek, musí si kontejnery mimo sb rové soboty zajiš ovat zájemci samostatn na vlastní
náklady.
Záv r: KM bere odpov
na v domí a stanovuje úkol . 1/06/7 : v termínu podzimní
sb rové soboty 2007 požadovat umíst ní kontejneru v blízkosti DPS Peškova.
c) Nát r lave ek v prostorách DPS Peškova:
Z korespondence : Odbor sociálních služeb a zdravotnictví se domnívá, že nát r lave ek je
v kompetenci OŽP nebo SNO. Odbor životního prost edí nemá na starost areály vnitroblok
i za ízení DPS. Je-li stavba vedena na SNO a.s. m la by se postarat i o mobiliá v areálu
p ináležejícímu k DPS. Není-li veden u SNO a.s. pak se o to musí postarat OSSZ.
Záv r: P edseda KM bude kontaktovat SNO a.s. v dané v ci.
d) Z ízení webových stránek KM na webových stránkách m sta Olomouce:
Byla z ízena úvodní stránka KM na : www.olomouc.eu/nove_sady/
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4. Nová témata
KM se seznámila s doru enými rozhodnutími a dohodami o povolení zvláštního
užívání ve ejné zelen , zábory a výkopové práce. Níže uvedená vzala na v domí.
A.

ROZHODNUTÍ

.j. SmOl/OPK/79/2307/2007/Ja
Povolení úplné uzavírky místní komunikace v ul. U D tského domova (most
u Kojeneckého ústavu) v Olomouci v termínu 4. 6. 2007 – 4. 6. 2008.
D vod uzavírky: provád ní akce „Most u Kojeneckého ústavu“.
.j. SmOl/OPK/79/2218/2007/Nan
Povolení zvláštního užívání místní komunikace (chodník – dlažba) v ulici Mánesova
.p.176/ .o.18
v Olomouci-Nové
Sady
v termínu
od
21.
5.
2007
do
10. 6. 2007.
Zp sob realizace zvl. užívání: ZS – skládka materiálu.
D vod uzavírky: nástavba rodinného domku se vznikem bytové jednotky.
.j. SmOl/OPK/79/2151//2007/Nan
Povolení zvláštního užívání místní komunikace v ulici Velkomoravská (k ížení s ulicí
Mišákova) v Olomouci-Nové Sady v termínu od 17.5.2007 do 25.5.2007.
Zp sob realizace zvláštního užívání: ru ní výkop a skládka
D vod zvláštního užívání: telekomunika ní kabelový rozvod Olomouc – III. etapa.
.j. SmOl/OPK/79/2028/2007/Nan
Dodate né povolení užívání místní komunikace v ulici Rokycanova x Krakovská,
Rokycanova x V Kotlin v Olomouci-Nové Sady v termínu od 24.4.2007 do 3.5.2007
Zp sob realizace zvláštního užívání: ru ní a strojní výkop, skládka
D vod zvláštního užívání: havárie vodovodního adu.
B.
DOHODY O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ VE EJNÉ ZELEN ZÁBORY
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
.j. SmOl/ŽP/55/14224/2007/Jar
Místo: Velkomoravská 63, pozemek p. .
Doba: od 23.5.2007 do 8.6.2007
Ú el: umíst ní stavebního za ízení – skládka suti, kontejner, pojížd ní je ábu
.j. SmOl/ŽP/55/15393/2007/Jar
Místo: Velkomoravská 59, 61, pozemek p. . 499/2, 555/7
Doba: od 31.5.2007 do 31.7.2007
Ú el: umíst ní stavebního za ízení – pojížd ní autoje ábu + skládka
.j. SmOl/ŽP/55/12478/2007/Jar
Místo: Velkomoravská (od ulice Mišákova)
Doba: od 17.5.2007 do 25.5.2007
Ú el: výkopové práce – výstavba telekomunika ních rozvod
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.j. SmOl/ŽP/55/11904/2007/Jar
Místo: Skupova, 7, 9, 11, pozemek p. . 838/0, 837/0, 836/0
Doba: od 21.4.2007 do 31.5.2007
Ú el: umíst ní stavebního za ízení – 2 x p íru ní sklad plechový + WC
.j. SmOl/ŽP/55/12522/2007/Jar
Místo: Zikova 15, 17 pozemek p. .: 5/18
Doba: 21.5.2007 – 30.6.2007
Ú el: umíst ní stavebního lešení
Stanoviska KM
(KM jednala za p ítomnosti 8 len , jednání již nebyla p ítomna Mgr. Vamberová –
omluvena).
.j. SmOl/ Maj/22/2670/2007/Ru – KM
stanoviska
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 zdržel se

žádá další dopln ní informací pro p ijetí

KM vzhledem k nejasnostem v souvislosti s plánovanou výstavbou polyfunk ního domu
(nejasné ešení parkovacích ploch pro 400 bytových jednotek a 3000 m2 obchod a služeb
žádá o poskytnutí dalších dopl ujících informací. Rovn ž p iložené podklady jsou nejasné.
.j. SmOl/ Maj/22/1537/2007/Le – KM
informací
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 zdržel se

žádá pro p ijetí stanoviska další dopln ní

KM vzhledem k nejasnému zákresu v p iloženém materiálu, z n hož nevyplývá napojení na
konkrétní p íjezdovou komunikaci k plánované ramp žádá o poskytnutí bližších informací
(odkud budou auta p ijížd t k ramp ). Pokud by m la být dot ena plocha stávajícího
odstavného parkovišt , považuje KM takové ešení za nevhodné. Pro není využita stávající
provizorní cesta z betonových panel ?
.j. SmOl/ Maj/22/1123/2007/Go – KM
informací
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 zdržel se

žádá další pro p ijetí stanoviska dopln ní

KM vzhledem k nejasnostem v žádosti, kdy se p edm t uvedený v žádosti odboru
majetkoprávního liší od p edm tu žádosti FO, jenž je p iložena k žádosti, žádá KM
o vyjasn ní daného rozporu. Rovn ž žádáme blíže specifikovat d vody, pro které by m l být
pozemek odprodán a nikoliv, jak doposud ponechán v pronájmu.
.j. SmOl/ Maj/22/266/2007/Ji – KM
informací
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 zdržel se

žádá pro p ijetí stanoviska další dopln ní

KM není jasný d vod, pro by m l být celý pozemek 373 m2 pronajat a následn odprodán
pro stavbu jediné garáže – nabízí se možnost výstavby více garáží nebo garážových stání, což
je s ohledem na akutní nedostatek parkovacích míst prioritní. Žadatel také uvádí i možnost
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pronájmu a následného odprodeje nespecifikované menší ásti p edm tného pozemku – tedy
se ptáme jaké? Vzhledem k nejasnostem žádá KM poskytnutí bližších informací
a vysv tlení nejasností.
.j. SmOl/ Maj/22/1234/2007/Sk – KM vyjad uje souhlas s pronájmem
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Pronájem majetku SmOl
ást parc. . 94/1 ostatní plocha o vým e 102 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
u chodníku pro p ší, spojující ul. U kapli ky s ul. St ední Novosadská. Fyzická osoba žádá
o pronájem, za ú elem provozování zeleninové zahrádky.
.j. SmOl/OI/13/572/2007/Ha
Chodníky v lokalit železni ní stanice Nové Sady – ul. Fischerova
lenové KM souhlasí a podporují jednak rekonstrukci (p edlážd ní) stávajících chodník
podél ul. Slavonínská a jednak podporují vybudování nových chodník po celé délce podél
ulice Slavonínská. Jde o lokalitu s výrazn se zvyšující frekvencí chodc jak ze stávajících
obytných dom , tak i dalších obyvatel olomouce využívajících zastávku železni ní dopravy
Olomouc – Nové Sady v rámci IDS.
4. Požadavky ob an
a/ Mgr. N mcová požádala ústn o zm nu stávajícího dopravního zna ení u domu
Rooseveltova 118 (vjezd a výjezd z parkovišt )
Vzhledem k tomu, že z ústního podání nebylo možné zcela p esn formulovat požadavek,
byla navrhovatelka požádána o dopln ní ústního podání o situa ní ná rtek, který bude
následn dopln n k zápisu – lenové KM k požadavku nem li námitek a žádost po
dopln ní situa ního nákresu a up esn ní požadavku budou podporovat
b/ Obyvatelé byt na ulici Slavonínská – p. Szelay a pí. Chromková p išli opakovan urgovat
požadavek obyvatel na ulici Slavonínská na:
- p edlážd ní chodníku na ulici Slavonínská u železni ního p ejezdu;
- vybudování nového chodníku po celé délce ulice Slavonínská a vyzna ení p echodu pro
chodce, požadují také ast jší kontrolu rychlosti vozidel projížd jících ulicí Slavonínská;
- rekonstrukci ve ejného osv tlení na ulici Slavonínská;
- oprava autobusové zastávky na ulici Slavonínská.
lenové KM konstatovali, že situace v lokalit kolem ulice Slavonínská je trvale
ne ešená a stav stávajících chodník je havarijní (ješt asto v d sledku povodní).
Vzhledem ke zvyšujícímu se využívání železni ní zastávky Olomouc – Nové Sady se
zvyšuje frekvence chodc a akutn chybí další metry chodník a rovn ž bezpe né
p echody k zastávkám MHD. KM naléhav žádá, aby se p íslušné odbory m sta danou
lokalitou urychlen zabývaly a za adily p íslušné investice do plánu investic.
5. Požadavky ze strany len KM

. 15

a/ Mgr. Šrámek, Ph.D. požádal o možnost zm nit dopravního zna ení (oto it dopravní zna ku
p ikázaný sm r jízdy tak, jak byla p ed zm nou) na výjezdu od parku sm rem do ulice Polské
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p ed železni ním p ejezdem. Ke zm n z ejm došlo omylem a stávající úprava postrádá
logiku a je nebezpe ná.
b/ Ing. Pachta požádal v souvislosti s požadavkem na odstran ní i opravu poškozených soch
kolem kapli ky na Rož avské ulici o zjišt ní vlastnických pom r k pozemku na kterém
sochy stojí a hledání cesty k náprav havarijního a neestetického stavu.
c/ Mgr. Langer požádal o opravu ve ejného osv tlení na ulici Handkeho, kde nesvítí n které
sloupy VO.
d/ lenové KM požádali o umíst ní seznamu ulic v p sobnosti KM
webové stránky KM . 15 v etn vyzna ení v mapce

. 15 Nové Sady na

e/ lenové KM opakovan požadují po TS MO vy išt ní fontány v par íku na ulici
Myslbekova (za zastávkou MHD), p ípadn její demontáž.
f/ lenové KM podpo ili požadavek samosprávy BD . 644 (Werichova 27 – 31) tlumo ený
Mgr. Sta kem, Ph.D. na odstran ní lave ek za panelovými domy Werichova 29+31. Lave ky
jsou využívány výhradn v no ních hodinách a pravideln dochází k rušení no ního klidu.
KM žádá OŽP o souhlas a následné odstran ní p edm tných lave ek.
g/ Mgr. Langer požádal o opravu lave ky u domu Handkeho 1 (bezbariérový d m), možno
využít komponent z odstra ovaných lave ek na Werichov ulici.
KM žádá OŽP o realizaci opravy lave ky.
h/ P edseda KM požádal leny KM , aby si do p íští ádné sch ze KM
konkrétní návrhy na drobné investi ní akce v lokalit KM .

v zá í p ipravili

ch/ P edseda KM požádal leny KM , aby v novali pozornost nedostatk m v lokalit KM
a na jednáních KM iniciovali jejich odstran ní.
i/ lenové KM žádají o up esn ní ulic v lokalit KM . 15 Nové Sady, které dle jejich
názoru nebyly za azeny do seznamu. Jde o ulice: Hole kova ( ást) a Horníkova (navazuje na
ulici Jeronýmova).
6. Záv r
P edseda KM

. 15 Nové Sady ukon il ádnou sch zi v 19:10 hod.

Zápis vytvo il: Mgr. Petr Vejbor, tajemník KM

. 15 Nové Sady

Zápis schválil: Mgr. Antonín Stan k, Ph.D., p edseda KM

. 15 Nové Sady
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