Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 9. června 2008

Přítomni:
Mgr. Antoním Staněk, PhD. (předseda), Jiří Stříž, Mgr. Zdeňka Vamberová, Mgr. Richard
Šrámek. Ph.D., Mgr. Gabriela Medveďová, Jiří Kracík, Mgr. Milan Langer
Omluveni:
Ing. Vít Pachta
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
Vzorová žádost o udělení územního souhlasu
Vyjádření zástupce městské policie k aktuálním problémům městské části č. 15
Fontánka na ul. Polská
Různé
Závěr

Ad 1)
Předseda KMČ zahájil jednání v 17.30.

Ad 2)
Předseda KMČ provedl kontrolu zápisu z minulé schůze ze dne 12. května 2008.

Ad 3)
Mgr. Richard Šrámek PhD předal občanům formulář žádosti o udělení územního
souhlasu.
Ad 4)
Zástupce městské policie informuje občany a komisi o tom, že policie provádí kontroly
bezdomovců na ul. Myšákova. Bezdomovci „bydlí“ u výměničky. Policie problém řeší.
Hluk na ul. Teichmanova již ustal. Policie nezaznamenala žádné další stížnosti občanů.
Komise MČ děkuje městské policii za pravidelné kontroly rychlosti na ul. Slavonínská.
Ad 5)

Fontánka na ul. Polská
Paní Štěpánková se velmi přimlouvá za opětovnou opravu fontánky. Fontánka by výrazně
přispěla k vytvoření příjemného prostředí v dané lokalitě.
Stanovisko KMČ:
Mgr. Richard Šrámek PhD. Kontaktoval TS Olomouc. TS provedou ve čtvrtek 12. 6. 2008
tlakové pročištění fontánky. Pokud bude nutná oprava zařízení, oslovíme odborníky z Flory,
kteří mají v této oblasti zkušenosti. Bude nutno zjisti i těsnost vany a pokusně ji napustit
vodou. Bude- li to reálné, bude se KMČ č. 15 spolupodílet na financování celé akce. Mgr.
Richard Šrámek PhD bude o výsledcích jednání s TS Olomouc informovat paní Štěpánkovou.

Ad 6)
Různé
Předseda KMČ č. 15 podal podrobné informace o možnostech čerpání finančních
prostředků.
Zašlete, prosím, předsedovi KMČ své náměty, které budou zaneseny do plánu
investičních akcí na rok 2009.

Opravy chodníků a komunikací
KMČ č. 15 vznese požadavek na úpravu bezbariérového přístupu pro vozíčkáře na
chodníku na ul Werichova č. 7. Mgr. Milan Langer upozorňuje, že třeba upravit tento
bezbariérový přístup zámkovou slepeckou dlažbou, aby paradoxně nevznikla bariéra pro
nevidomé.

Široký chodník kolem ZŠ na ul. Rožňavská je v havarijním stavu. Vydroluje se středový
pás a dlaždice jsou poškozené. Rovněž je v důsledku stavebních prací (zateplování domů)
poškozen chodník na ul. Rožňavská.
Stanovisko KMČ:
Vzneseme požadavek na opravu chodníků.
KMČ podá žádost opravu komunikace na ul. Trnkova 26
KMČ podá žádost o zhotovení chodníku od zastávky Slavonínská do ul Fischerova a dál
k železniční trati.

Odstranění zbytků laviček do konce června 2008 na ul. Družební 11, 13, 22, Fischerova 18
– 22, 24 – 26. Na ul. Handkeho bude zřízena 1 nová lavička.
Na nástěnce KMČ č. 15 bude vyvěšen plán sekání travnatých ploch na příští období.

Likvidace pískoviště – ekologická.
Stanovisko KMČ
Budou vytypována pískoviště, která jsou v nejhorším stavu u bude provedena jejich
ekologická likvidace ( ekologická likvidace jednoho pískoviště stojí zhruba mezi 20 000 až 25
000 Kč.
KMČ podá návrh na zřízení dětského hřiště na ul. Trnkova (před školkou). Pro větší děti
v oblasti ohraničené ulicemi Myšákova a Valdenská.
Ad 7)
Závěr
Předseda ukončil jednání v 18. 45.
Přejeme všem občanům naší městské části pěknou dovolenou.

Příští schůze KMČ se bude konat na obvyklém místě 8. září 2008 v 17.30.
Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová

