Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 12. října 2009
Přítomni:
Mgr. Antoním Staněk, PhD. (předseda), Mgr. Gabriela Medveďová (tajemnice) Jiří Stříž,
Mgr. Zdeňka Vamberová, Mgr. Richard Šrámek. Ph.D., Ing. Vít Pachta
Omluveni:
Jiří Kraclík
Nepřítomen:
Lubomír Coufal
Zástupce městské policie: dle prezenční listiny
Zástupce policie ČR: nepřítomen
Program:
1. Zahájení schůze KMČ.
2. Zpráva zástupce MP
3. Připomínky z řad občanů
4. Nákup, prodej, pronájem
5. Různé
Ad 1)
Předseda KMČ zahájil jednání v 17.30.
Ad 2)
Připomínky a návrhy zástupce MP.
MP se podařilo donutit nepřizpůsobivé občany, aby opustili lokalitu za samoobsluhou Albert.
Ad 3)
Připomínky z řad občanů.
Paní Brančíková upozorňuje na poškozený chodník na ulici Rooseveltova před domy č. 8082. Hrozí nebezpečí úrazu.
Stanovisko KMČ:
Požádáme TS o zdokumentování a následnou opravu uvedené části chodníku.
Mgr. M. Langer upozorňuje na rozkopaný chodník na ul. Handkeho. Pro vozíčkáře je téměř
nemožné se dostat na zastávku na ul. Slavonínská.
Stanovisko KMČ:
Bohužel KMČ dostává informace o záborech chodníků nutných pro vykonávání nezbytných
prací na nich se zpožděním. Pracovníci příslušného odboru tvrdí, že KMČ je informována
včas, ale není tomu tak.
Ad 4)
Nákup, prodej, pronájem
SmOl/Maj/22/4307/2009/Le Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního
města Olomouce, část. parc. č. 8/5 ostat. Pl. o výměře 800 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc.

KMČ nemá výhrady k záměru vybudovat komunitní centrum v dané lokalitě, otázkou
zvšak je projekt, dopravní obslužnost a další. Z doplnění zástupců žadatele vyplynulo, že
předložená žádost již neodpovídá reálnému požadavku, rozhodla se KMČ nezaujímat
stanovisko k žádosti.
Předseda KMČ vypracuje stanovisko KMČ k záměru žadatele a zašle na majetkový
odbor SmOl.
SmOl/OPD/28/612/2009/Mi Informace o záměru města prodat majetek statutárního města
Olomouce v městské části Nové Sady – část pozemku parc. č. 463, o velikosti viz. nákres.
KMČ se žádostí nezabývala, neboť byla doručena jen v elektronické podobě jako avizo a
chyběly přílohy.
Ad) 5
Různé:
J. Stříž podává následující urgentní návrh:
Pan Gustav Zemánek (bývalý člen KMČ) znovu žádá o projednání požadavku na
odstranění ostrých hrotů na kůlech, které ohraničují dětské hřiště nacházející se východně od
vchodu č. 30 na ul. Fischerova. Důvodem je vážný úraz dítěte, jehož byl pan Zemánek
svědkem.
Je nutno neprodleně sjednat nápravu nevyhovujícího stavu hřiště a okamžitě situaci
řešit.
Stanovisko KMČ:
KMČ č. 15 požádá provozovatele hřiště o sjednání okamžité nápravy.

Od 1. 11. 2009 bude probíhat zimní údržba komunikací.
Dne 12. 10. 2009 započne realizace chodníku na ul. Slavonínská (od ul. Fischerova směrem
na křižovatku na ul. Střední Novosadská).
Příští schůze KMČ se koná 9. listopadu 2009 v 17.30 v DSP na ul. Peškova 1.
Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová
Schválil: Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

