Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 11. 1. 2010
Přítomni:
Mgr. Antonín Staněk, PhD. (předseda), Mgr. Gabriela Medveďová (tajemnice), Mgr. Zdeňka
Vamberová, Mgr. Richard Šrámek. Ph.D., Ing. Vít Pachta, Jiří Kraclík, Mgr. Milan Langer
Nepřítomen:
Lubomír Coufal
Omluven:
Jiří Stříž
Zástupce městské policie: dle prezenční listiny
Zástupce policie ČR: nepřítomen
Program:
1. Zahájení schůze KMČ.
2. Zpráva R. Šrámka o jednání se zástupem firmy Horstav
3. Připomínky z řad občanů
4. Připomínky k MP
5. Závěr

Ad 1)
Předseda KMČ zahájil jednání v 17.30.
Ad 2)
Zpráva R. Šrámka o jednání se zástupcem firmy Horstav.
Člen KMČ R. Šrámek Ph.D. podává zprávu o řešení problému s opakovaným ničením
novinového stánku majitelky p. Očenáškové. R. Šrámek jednal se zástupcem firmy Horstav
Ing. Vankem o problematickém stavebním záboru za již zmiňovaným novinovým stánkem
(oplocení záboru je na několika místech poškozeno).
Pan Ing. Vanek potvrdil skutečnost zjištěnou i KMČ, že zábor pozemku je dlouhodobý
z důvodu plánované výstavby dalšího bytového domu v jeho bezprostřední blízkosti.
Byla předjednána schůzka p. Otčenáškové s p. Ing. Vankem za účelem dohody o způsobu
řešení situace kolem ničení novinového stánku.
Vyjádření KMČ:
KMČ požádá o spolupráci PČR a MP, zda by mohly vyjádřit stanovisko k této problematice.
Je možné postihovat majitele za nedostatečné zabezpečení záboru proti vniknutí cizích osob?
Ad 3)
Připomínky z řad občanů.
1.Chodníky jsou po sněhové nadílce v první polovině ledna naprosto nedostatečně uklizeny.
Odbočky z chodníků jsou díky sněhové hradbě zcela neprůchodné. Způsobují obtíže všem
obyvatelům MČ č. 15 a především našim zdravotně postiženým občanům.
KMČ obdržela i důkazní materiál – fotografie.

Vyjádření KMČ:
KMČ vyslovuje souhlas s touto oprávněnou námitkou. Budou kontaktovány odpovědní
pracovníci TS za účelem urychleného sjednání nápravy. MČ č. 15 je specifická tím, že v její
lokalitě se nachází 4 bezbariérové domy. Jejích obyvatelé (především vozíčkáři) se v
důsledku nedostatečně uklizených chodníků nemohou volně pohybovat. Je třeba především
řádně uklidit chodníky směrem k obchodům, poště, stanicím MHD apod.
2. Žádost p. Štembírkové (viz. minulý zápis) týkající se objasnění plánu další výsadby zeleně
na ul. Družební.
Vyjádření KMČ:
KMČ podá dotaz na odbor životního prostředí k otázce další výsadby zeleně v naší MČ.
Dosavadním zjištěním je skutečnost, že TSMO s výsadbou nemají nic společného.
3. Pan I. Březina (zástupce bytového družstva Werichova 17) podává žádost o zrušení laveček
a pískoviště u domu na ul. Werichova 17 (u zadního vchodu).
Vyjádření KMČ:
KMČ nemá námitek a souhlasí s odstraněním laveček a pískoviště.
4. Společenství vlastníků jednotek pro dům Slavonínská 20, 22 zastupované p. M. Drábkovou
(členkou výboru SVJ 20), se obrací na KMČ se žádostí o revitalizaci dětského hřiště u domu
Slavonínská 481/20.
Vyjádření KMČ:
KMČ souhlasí a žádost předá na odbor životního prostředí.
5. KMČ obdržela dne 29.12.2009 písemný podnět na podporu stížnosti podané 23.11.2009 na
Magistrát města Olomouce a požadavek na zrušení 4 ks laviček za domem na Rožňavské ulici
13.
Vyjádření KMČ:
KMČ nemá námitek a souhlasí s odstraněním laveček.
Ad 4)
Připomínky k MP a PČR.
Prosíme o častější kontrolu prostor kolem výměničky na ul. Voskovcova, kde se zdržuje
problémová mládež, která již několikrát ohrožovala starší obyvatele DSP, když se vracejí
domů.
Ad 5)
Závěr.
Předseda KMČ č. 15 ukončil schůzi v 19.00

Příští schůze KMČ se koná 8. února v 17.30 v DSP na ul. Peškova 1.
Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová
Schválil: Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

