Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 7. září 2009

Přítomni:
Mgr. Antoním Staněk, PhD. (předseda), Mgr. Gabriela Medveďová (tajemnice) Jiří Stříž,
Mgr. Zdeňka Vamberová, Mgr. Richard Šrámek. Ph.D., Jiří Kraclík
Omluveni:
Ing. Vít Pachta
Nepřítomen:
Lubomír Coufal
Zástupce městské policie: dle prezenční listiny
Zástupce policie ČR: nepřítomen

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

Zahájení schůze KMČ.
Návrh investičních akcí.
Požadavky k MP
Nákup, prodej, pronájem
Různé

Ad 1)
Předseda KMČ zahájil jednání v 17.30.

Ad 2)
Návrhy na realizaci investic zajišťovaných prostřednictvím SmOl na území KMČ č. 15
Předseda KMČ seznámil členy s již realizovanými IA nebo IA, které budou zahájeny ještě do
konce tohoto roku:
Rekonstrukce komunikace Myslbekova – celková rekonstrukce vozovky v ploše cca 950m2,
vč. obou chodníků;
Rekonstrukce komunikace Krakovská – celková rekonstrukce vozovky cca 480 m2,
Vybudování nového chodníku podél ulice Slavonínská – nový chodník v délce cca 180 m
podél ulice Slavonínská k ul. Fischerova mezi vzrostlými topoly od zastávky MHD –
Slavonínská k Fischerova 2
Předseda KMČ seznámil s návrhy investičních akcí na rok 2010:
1. Oprava (předlážděn) chodníku na parc. č. 5/8: od restaurace Bohemia po začátek školního
hřiště ZŠ Rožňavská.

2. Ul. Voskovcova – rozšíření parkoviště. Bude realizováno, přibude 22 nových parkovacích
míst.
3. Ul. Fischerova – Peškova – rozšíření klidové zóny.
4. Ul. Polská – oprava fontány.
5. Ul. Andělská – prodloužení vodovodního řadu. Bude realizováno až v příštích letech
v souvislosti s plánovanou výstavbou dalších obytných domků.

Ad 3)
Požadavky k zástupcům MP
1. KMČ prosí o přešetření odstranění sloupků na ul. U Kapličky (oprava z minulého
zápisu –mylně byla uvedena ulice Střední Novosadská).
2. Množí se stížnosti občanů na rušení nočního klidu na zahrádce restaurace Šerák na ul.
Družební 2.
Vyjádření MP: zástupci MP radí občanům v takovém případě ihned zavolat hlídku
MP, aby mohla být okamžitě sjednána náprava.
3. KMČ prosí o sjednání nápravy s majitelem auta, který svůj vůz parkuje na ul.
Fischerova (v zákazu vjezdu) a brání tak průjezdu vozů TS, které se starají o odvoz
odpadu.

Ad 4)
Nákup, prodej, pronájem
SmOl/Maj/22/3504/2009/Sk
Pronájem parc. č. 247/4 zahrada o výměře 847 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce za účelem
zřídit na pozemku zeleninovou zahrádku. KMČ nemá námitek.
SmOl/Maj./22/4700/2007/Čí
Výkup do majetku statutárního města Olomouce za účelem vybudování technické
infrastruktury (vodovod, plynovod, vedení NN, slaboproud) a přístupové komunikace
s chodníkem. KMČ nemá námitek.
SmOl/OPD/28/512/2009/St
Odkup pozemku parc. č. 756/9 o výměře 8 m2 za domem Rooseveltova 105.
KMČ nemá námitek, pokud nebudou odkupem dotčena vlastnická práva okolních vlastníků
pozemků, či omezeny veřejné zájmy.

SmOl/Maj/22/4494/2009/Pr
Pronájem části parc. č. 319/3 o výměře 200 m2 za účelem užívání zeleninové zahrádky. KMČ
nemá námitek.
SmOl/Maj/22/4429/2009/Pr
Pronájem části pozemku parc. č. 307/1 492 m2 za účelem užívání zeleninové zahrádky. KMČ
nemá námitek.

Ad) 5
Různé:
1. Žádáme příslušné odbory k vyjádření k požadavkům KMČ č. 15 v zápise z 6. Dubna
2009, bod 7 Různé.
2. Prosíme (nejen členy KMČ) o náměty, v kterých lokalitách je smysluplné obnovit
žluté podélné pruhy zakazující parkování vozidel. Sebrané náměty bude KMČ řešit na
své příští schůzi.
3. KMČ bere na vědomí informaci OPZ OŽP MmOl o podání žádosti na kácení 1 ks
břízy, rostoucí před domem č. 29 na ulici Werichova (pozemek parc. č. 5/8).
4. KMČ bere na vědomí žádost samosprávy domu Werichova 27 o kácení 1ks
vzrostlého stromu za předmětným domem.
5. Sběrová sobota se koná 3. října. Kontejnery budou místěny na ul. Mišákova
(u kotelny) a Rooseveltova (parkoviště).
Příští schůze KMČ se koná 12. října 2009 v 17.30 v DSP na ul. Peškova 1.

Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová
Schválil: Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

