Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 12. května 2008

Přítomni:
Mgr. Antoním Staněk, PhD. (předseda), Ing. Vít Plachta, Jiří Stříž, Mgr. Zdeňka Vamberová,
Mgr. Richard Šrámek. Ph.D., Mgr. Gabriela Medveďová
Omluveni:
Jiří Kracík, Mgr. Milan Langer,
Paní Jarmila Kolmanová ukončila práci v komisi.
Zástupce městské policie
Občané městské části:
Obyvatelé městské části č. 15 dle prezenční listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola zápisu z minulé schůze KMČ
Připomínky občanů ohledně stavebních prací na ul. Dolní Novosadská
Vyjádření zástupce městské policie k aktuálním problémům městské části č. 15
Zpráva manažerky MC p. Mečkovské o stavu dětských hřišť v MČ č. 15
Různé
Závěr

Ad 1)
Předseda KMČ zahájil jednání v 17.30.

Ad 2)
Předseda KMČ provedl kontrolu zápisu z minulé schůze ze dne 14.dubna 2008.

Ad 3)
Stížnosti občanů na problémy s komunikací se stavební firmou.
Občané ulice Dolní Novosadská vyjádřili nespokojenost nad špatnou komunikací se zástupci
stavební firmy. Občané žádají o zjištění úředních hodin v pondělí ráno ve žluté budce. A také
jakým způsobem si stavební firma bude účtovat umístění panelů, které budou sloužit jako
vjezd do garáží k jednotlivým domům.
Stanovisko KMČ:
Předseda KMČ dal k dispozici svou emajlovou adresu a případné dotazy občanům projedná se
zástupcem stavební firmy p. Zedkem.

Mgr. Richard Šrámek, Ph. D. se bude informovat u stavební firmy na vznesené dotazy a kdy
přesně se konají porady. O výsledcích bude telefonicky informovat občany (konkrétně paní
M. Nečekalovou).
Stížnost na neposečené travnaté plochy v městské části č. 15
Občané ulice Dolní Novosadská si stěžují, že Technické služby nezajistily posečení vzrostlé
trávy.
Stanovisko KMČ:
Technické služby mají svůj harmonogram sečení trávy, bohužel nerespektuje aktuální rychlost
růstu vegetace. Podle harmonogramu budou zatravněné plochy na Dolní Novosadské sečeny
v týdnu od. 12. 5. 2008. Harmonogram sečení bude vyvěšen na úředních deskách KMČ č. 15.
Chodníky na Dolní Novosadské jsou v nevyhovujícím stavu.
Občané podávají stížnost na nevyhovující stav chodníků na ul. Dolní Novosadská.
Stanovisko KMČ:
Zjistíme, zda se tento problém nebude řešit v souvislosti s opravou kanalizace na této ulici a
výsledky sdělíme na schůzi komise 9. června 2008.

Ad 4)
Zástupce městské policie informuje občany a komisi o tom, že policie provádí kontroly
bezdomovců každou noc. S vyřešením problému černé skládky se čeká na Technické služby.
Komise MČ podává žádost na podnět občanů zástupci MP, zda by mohli pomoci nějakým
jiným způsobem přispět k regulaci hluku na ul.Teichmanova. Pořádají se zde za pěkného
počasí na zahradách hlučné noční „párty“. Nepomáhá přivolání policie.
Dále pak zda by MP mohla více kontrolovat pejskaře, aby uklízeli psí exkrementy.
Zástupce MP nám podá o tomto zprávu na příští schůzi KMČ 9. června 2008. A také
stanovisko MP o neutěšené situaci parkování aut na ul. Fischerova.

Ad 5)
Manažerka Mateřského centra Provázek na ul. Střední Novosadská 48, paní Magda
Mečkovská, prezentovala KMČ výsledky vyhodnocení ankety o stavu dětských hřišť v naší
městské části. Nejhorší lokalitou je území ohraničené ulicemi Zikova – Schweizerova –
Rooseveltova. Dětská hřiště jsou špinavá, neupravená. Stejně jako celá tato oblast. Chybí
odpadkové koše, lavičky jsou rozbité, ve špatném stavu se nachází i vozovka. Bohužel se
jedná o pozemky státu.
Stanovisko KMČ:
Pan Coufal se bude informovat, zda existuje možnost jak zjednat nápravu.
KMČ zašle požadavek na radnici a výsledky budou zaslány všem členům komise.

Ad 6)
Různé
Zasklené úřední desky
Úřední deska KMČ č. 15 byla sice zasklena, ale bohužel špinavá a neočištěná. Je třeba zjednat
nápravu. Každá úřední deska má svého správce ( p. Z. Vamberová – ul. Rožňavská, p. J. Stříž
– Střední Novosadská a ul. Zikova).
Do skříněk bude umístěna hlavička KMČ s logem města, seznam členů KMČ i s jejich
emajlovými adresami a aktuální zápis ze schůze KMČ.
KMČ požádá TS o vyčištění zaneseného svodu vody na konci ul. Fischerova.

Ad 7)
Předseda KMČ ukončil zasedání v 18. 50.
Příští schůze KMČ se bude konat na obvyklém místě 9. června 2008 v 17.30.
Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová

