Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 8.června 2009

Přítomni:
Mgr. Antonín Staněk Ph.D. (předseda), Mgr. Gabriela Medveďová (tajemník), Jiří Kraclík,
Mgr. Milan Langer, Jiří Stříž, Zdeňka Vamberová, Ing. Vít Pachta, Mgr. Richard Šrámek,
Ph.D.
Zástupce policie ČR: dle prezenční listiny
Zástupci MP: dle prezenční listiny
Občané MČ č. 15: dle prezenční listiny

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

Zahájení
Vyjádření zástupců MP a policie ČR k připomínkám
Projekt IPRM
Aktuální problémy MČ č. 15
Různé
Prodej a pronájem majetku města.
Závěr

Ad 1)
Předseda KMČ č 15 zahájil jednání v 17.30.
Ad 2)
Připomínky k policii ČR a MP.
1. KMČ č. 15 žádá MP o průběžnou kontrolu mládeže vracející se v noci z diskoték. Bylo
zaznamenáno kopání do aut.
2. KMČ č. 15 žádá MP o prověření oprávněnosti odstranění sloupků na chodníku u Pizzerie
na ul. Střední Novosadská.
3. KMČ č 15 žádá policii o kontrolu, prověření a případné odstranění odstavených
nepojízdných aut vyskytujících se na parkovištích v naší městské části.

Vyjádření zástupců MP a ČR: Policie se pokusí zjednat nápravu a informovat nás na příští
schůzce komise o výsledcích.

Ad 3)
Předseda KMČ informuje komisi o projektu IPRM.

V projektu se jedná o drobnou výsadbu zeleně na ulici Voskovcova, o parčík na ul. Peškova.
Dále je v projektu zařazena i nabídka drobného mobiliáře.
KMČ projevila zájem o výsadbu zeleně. Drobný mobiliář odmítáme. Důvodem je jeho
časté ničení vandaly. Zničený drobný mobiliář se pak takto stává nebezpečným.

Ad 4)
Aktuální problémy v MČ č. 15.
1. Mgr. M. Langer informuje o odstranění torza lavičky na ul. Handkeho. Lavička již nikoho
neohrožuje.
2. KMČ požádá TS o spravení pouličního osvětlení před ZŠ Rožňavská.
3. Rada města by měla znovu projednat vybudování přechodu a rekonstrukci autobusové
zastávky U Kapličky. KMČ vznese dotaz na výsledek jednání.
4. Žádost majitelů vlastníků bytových jednotek na ul. Polská o posouzení stavu chodníků
a vozovky v uvedené lokalitě.
KMČ. Předá tuto žádost panu Puhačovi.

Ad 5)
Různé:
Oprava minulého zápisu:
Mgr. M. Langer vznesl následující připomínky:
1. Rádi bychom se dočkali odpovědi vznesené na Magistrát.
2. Jaký objem finančních prostředků, které obdrželo město Olomouc na zateplování
panelových domů připadá na naši městskou část.
J. Kraclík navrhuje zrušení prosklené skříňky před Arxem. Důvodem je její neustálé ničení.
KMČ schválila zrušení zmiňované skříňky.
J. Stříž důrazně připomíná:
V zápisu ze 6. 4. 2009 v bodu „Různé“ uplatnil p. Stříž návrh na celkem sedm oblastí
týkajících se životního prostředí v lokalitě ulice Fischerova.
KMČ žádá příslušný odbor o zpětnou vazbu, resp. stanovisko (ať kladné či záporné).
Dosud KMČ neobdržela žádnou reakci příslušných orgánů.

Ad 6)
Žádosti o sdělení stanoviska k pronájmu, prodeji, nabytí či směně majetku statutárního
města Olomouce.
Veškeré žádosti byly komisí MČ projednány a bylo k nim zároveň připojeno i její vyjádření.
Ad 7) Závěr

Předseda KMČ ukončil jednání v 18.15.
Další jednání komise se koná 7. září 2009 v 17.30 v DSP, ul. Peškova č. 1.
Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová

