Zápis KMČ č. 15 – Nové Sady ze dne 13. 9. 2010
Přítomni:
Mgr. Antonín Staněk PhD.,Mgr. Gabriela Medveďová (tajemnice), Mgr. Zdeňka Vamberová,
Mgr. Richard Šrámek, PhD, Mgr. Milan Langer
Nepřítomen:
Lubomír Coufal
Omluveni:
Ing. Vít Pachta, Jiří Kraclík,
Zástupce městské policie: dle prezenční listiny
Zástupce policie ČR: dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení schůze KMČ
2. Podněty z řad občanů k MP a PČR
3. Podněty z řad občanů
4. Sběrové soboty
5. Nákup, prodej, pronájem, směna
6. Revitalizace dětských hřišť

Ad 1)
Předseda KMČ zahájil jednání v 17.30.

Ad 2)
Podněty z řad občanů k MP a PČ:
Na ul. Teichmannova č. 10 je v době od května do září opakovaně rušen noční klid.
Vyjádření KMČ:
KMČ doporučuje MP a PČR hledat účelnější cesty v mezích zákona, jak rušení nočního klidu
zabránit. Žádáme rovněž, aby MP a PČR přednesla na další schůzi KMČ seznam opatření,
která byla v této věci učiněna spolu s výsledky účinnosti těchto opatření.
Ad 3)
Podněty z řad občanů.
1. Zástupce Společenství vlastníků domů na ul. Rožňavská 9 – 19 pan Řondek vznáší
požadavek na důkladnou opravu chodníku v uvedeném místě.

Vyjádření KMČ:
KMČ přednese opětný požadavek na opravu uvedeného chodníku.
Rovněž budeme požadovat vybudování spojovacího chodníku k zastávce MHD na ul.
Slavonínská k ul. Fischerova.

2. U DPS na ul. Peškova žádá KMČ o znovuobnovení tabulky s názvem ulice a zabránění
rozkopání chodníku přímo před DPS. KMČ bude požadovat jiný způsob realizace
připravovaného natažení kabelu.
3. Na základě požadavku vlastníků garáží na ul. Na loučkách v lokalitě Nové-Sady
v Olomouci navrhuje p. J. Stříž schválení jejich nároku na přednostní provedení opravy
vozovky v daném prostoru. Na inkriminovaném místě je několik výmolů, které mohou
zapříčinit poškození automobilů a to nejen uživatelů garáží, ale všech obyvatel. Realizaci
opravy je třeba naplánovat a provést ještě pře zimním obdobím. Lze předpokládat, že
finanční rozsah opravy nebude z hlediska rozsahu poškozené cesty důvodem k odložení
požadavku.
Vyjádření KMČ:
Komise souhlasí a bude požadovat vyjádření příslušných míst k dané problematice.

Ad) 4
Sběrové soboty.
Pro městskou část Nové Sady bude přistaven kontejner dne 13. 11. 2010 na rohu ulicTrnkova
a Rooseveltova, Družební (parkoviště). KMČ bude jednat o umístění kontejneru před DPS na
ul. Peškova. Termín bude upřesněn dle výsledku jednání s TS.
Ad 5)
Nákup, prodej, pronájem, směna.
Čj.: SMOL/Maj/22/3541/2010/Sk Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu, případně výpůjčce
části parc. č. 623/ý ostatní plocha o výměře 573 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc. ČMS chovatelů poštovních holubů má zájem pozemek i stavby užívat k závodní a
výstavní činnosti spojené s chovem poštovních holubů.
Vyjádření KMČ:
KMČ souhlasí.
Č.j.: SMOL/Maj/22/4537/2010/Sk. Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku
statutárního města Olomouc. Pro účely umístění reklamního panelu.
Vyjádření KMČ:
Dle přiloženého plánu se umístění reklamní tabule jeví jako nevhodné. Důvodem je její
umístění v těsné blízkosti křižovatky a bránila by bezpečnosti dopravy. KMČ doporučuje
příslušnému odboru ještě jednou pečlivě zvážit umístění reklamní tabule.
Č.j.: SMOL/Maj/22/1545/2010Vý. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního
města Olomouce. Společnost Apis Trading s.r.o. žádá o odprodej částí předmětných pozemků
za účelem sjednocení vlastnictví stavby chodníku kolem budovy č.p. 767 a pozemků, na
kterých se stavba chodníku nachází.
Vyjádření KMČ:
Nebudou-li dotčeny majetkoprávní vztahy dalších vlastníků, KMČ souhlasí.

Žádost o odstranění porostů před domem Fischerova 16, 18.
Vyjádření KMČ:
KMČ v zásadě souhlasí. Je nutno ale respektovat rozhodnutí odboru životního prostředí.

Č.j.: SMOL/Maj/22/2427/2010/Ji. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního
města Olomouce. Odprodej pozemku při Varšavském náměstí.
Vyjádření KMČ:
KMČ se nevyjadřuje a žádá o doplnění nejasných informací o záměru žadatele.

Ad) 6
Revitalizace dětských hřišť.
KMČ byl představen projekt (společný projekt MMOl a Mateřského centra Provázek)
revitalizace nevyžitého prostoru mezi domy na ul. Trnkova a Zikova. Komisi byla předložena
vizualizace návrhu Ing. arch. Tomaštíkové. Podněty občanů k záměru jsou očekávány do 30.
9. 2010 na odboru Koncepce a rozvoje u paní Vaculíkové.
Ad)7
Různé.
1. Informace o plánu posypu na zimu 2010/2011. KMČ důrazně žádá a o pečlivé odstraňování
sněhových bariér z přístupu z vozovky na chodník. A rovněž na stejných místech u přechodů
pro chodce.
2. Hodnocení činnosti KMČ 2006 – 2010. Vypracoval p. Jiří Stříž (člen KMČ č. 15).
V roce 2006, na můj návrh, schválila KMČ investiční záměr – rozšíření výsadby stromů.
Návrh investice je v etapě zpracování. Dokumentace byla evidována pod reg.č. 1124/07 ve
druhém pořadí priorit KMČ č. 15. Přes písemný příslib angažovanosti náměstka primátora
Mgr. S. Ščudlíka z prosince 2006, není dosud akce zařazena do plánu investic, i když je
součástí projektu IPRM.
V zápise ze 4. 9. 2009 jsem specifikoval celkem sedm návrhů na zlepšení životního prostředí
v místě bydliště. Přes urgence v zápisu z 8. 6. 2009, resp. 8. 3. 2010, komise dosud ve věci
neobdržela kladné ani záporné stanovisko z odboru životního prostředí města Olomouce.
Absenci tzv. zpětné vazby k návrhům, požadavkům a doporučením KMČ, považuji v odkazu
na její poradní a iniciativní aktivitu (dle statutu KMČ) za negativní jev hodnoceného období.
Z formálního hlediska lze záležitost řešit v zápisu z jednání komise úvodním bodem programu
„kontrola zápisu a usnesení“. Adresát bude mít k dispozici centrální přehled problematiky, ke
které průběžně zašle KMČ stanovisko.

Příští schůze KMČ se koná 11. října 2010 v 17.30 v DSP na ul. Peškova 1.
Zapsala: Mgr. Gabriela Medveďová
Schválil: Mgr.Antonín Staněk, PhD

