Zápis č. 3
z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady ze dne 12. 9. 2011
Přítomni: PhDr. A. Adamíková – předsedkyně, Mgr. G. Dimmroth, Mgr. Z. Vamberová,
Bc. J. Brada, Mgr. M. Langer, Mgr. P. Píšková, J. Kraclík, Mgr. G. Medveďová, J. Mrajca,
Ing. K. Šimek
Omluveni: Bc. R. Kubíček
Nepřítomni: MUDr. T. Březina, Ing. J. Schubert
Hosté: pprap. Dočkal (PČR), str. M. Rampa (MPO), str. M. Rozsypal (MPO),
náměstkyně primátora Mgr. Eva Machová
Program:

1. Zahájení schůze
2. Připomínky ze strany PČR a PMO
3. Obnova zeleně v lokalitě Nové Sady – sever, informace o stavu realizace dětského
hřiště (Mgr. Vaculíková Monika – odbor koncepce a rozvoje)
4. Připomínky ze strany veřejnosti
5. Žádosti k sdělení stanoviska
6. Návrhy na realizaci investic do rozpočtu na rok 2012
7. Projednávané záležitosti – seznámení se stavem
8. Umístění skříňky
9. Různé

Ad 1) Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17:30 hodin.
Ad 2) Poděkování za řešení podnětů ze schůze č. 2.
Již bez přítomnosti členů MPO a PČR = zdůraznit na příští schůzi: Důsledná kontrola
zákazu parkování v ulicích Peškova – Voskovcova.
Ad 3) Informace ze strany odboru koncepce a rozvoje – Mgr. Monika Vaculíková
 zpoždění realizace dětských hřišť řešených na komisi č. 2; realizace začne do 14 dnů
 je zpracována studie obnovy zeleně a veřejného prostranství v prostoru Zikova –
Velkomoravská – Rooseveltova – Schweitzerova firmou Zahrada s.r.o.
o zmapování stavu
o zpracování řešení obnovy zeleně a mobiliáře
o návrhy na doplnění mobiliáře – členové komise se pokusí zjistit požadavky na
místě
Ad 4)
1. Ing. P. Jelínek
 na ulici Rožňavská (ze strany obchodů) jsou časté kolize cyklistů a chodců – na
webových stránkách cyklostezek uvedeno jako cyklostezka = návrh na označení.
 Rychlá jízda řidičů po ulicích Voskovcova a Peškova = návrh na dopravní značení
klidová zóna.
 Řešení nedostatku parkovacích míst v ulicích Voskovcova – Peškova = řešení viz návrh
investic KMČ 15 pro rok 2012.
2. Požadavek na změnu dopravního značení na křižovatce ulic Handkeho a Fischerova. Na
křižovatce platí pravidlo pravé ruky, což zpomaluje provoz při projíždění ulice Fischerova =
požadavek na označení hlavní silnice v ul. Fischerova (navrhovatelka zašle požadavek emailem).

3. Řešení opravy širokého chodníku na ulici Rožňavská od restaurace Bohemia po hřiště
ZŠ Rožňavská = řešení viz návrh investic KMČ 15 pro rok 2012.
4. Připomínky p. Jaroslav Macháň – opravy chodníků: Rožňavská, Střední Novosadská (před
restaurací ARX, chodník přes dětské hřiště, umístění kontejnerů na tříděný odpad.
(navrhovatel zašle požadavek e-mailem).
5. Návrh na řešení boxů pro kontejnery s odpadem. Není na ně místo a zavazí na silnici.
Ad 5)
1. Č. j. : SMOl/Maj/22/3631/2011/Pr - Sdělení stanoviska k pronájmu, případně prodeji –
manželé Jedynákovi žádají o pronájem, případně odprodej části pozemku za účelem užívání
zahrady (viz žádost).
Vyjádření komise: komise doporučuje pronájem.
Hlasování: 9/0/0
2. Č. j.: SMOl/Maj/22/2234/2011/Sk - Sdělení stanoviska k pronájmu pozemku za účelem
umístění a užívání informační orientační tabule poutající k restauraci U Tygra. Rozměr
tabule (viz žádost).
Vyjádření komise: souhlasí s pronájmem pozemku za uvedeným účelem.
Hlasování: 9/0/0
3. Č. j.: SMOl/Maj/22/2229/2011/Sk - Sdělení stanoviska k pronájmu. P. Martina Knoblochová
žádá o pronájem za účelem umístění a provozování informačního navigačního značení.
Vyjádření komise: žádáme o doplnění informací o typu a účelu informačního a navigačního
značení.
4. Č. j.: SMOl/ŽP/55/6248/2011/Ste - Sdělení stanoviska. Na základě požadavku p. JUDr.
Smrčka o umístění 2 ks laviček do parčíku Lesní.
Vyjádření komise: doporučujeme umístění laviček
Hlasování: 8/0/0
Ad 6) Návrhy na realizaci investic do rozpočtu na rok 2012 – viz příloha.
Ad 7) Řešeno s Mgr. Puhačem –
-

Odstranění bednění u jedné sochy u kaple Nep. Početí P. Marie
Elektrické rozvody před kaplí Nep. Početí P. Marie
Požadavek Ing. P. Jelínka: vyznačení dráhy pro cyklisty
Oprava zastávky MHD U kapličky

Ad 8) Žádost o umístění vývěsky pro KMČ 15 Nové Sady na dům s pečovatelskou službou
Peškova 1.
Ad. 9) Různé: Na vědomí – Rozhodnutí zaslané z MMOl od poslední schůze KMČ
Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 19:30 hodin.
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 10. 10. 2011 v 17:30 v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsal: Mgr. Gerd Dimmroth
Doplnila: PhDr. Alena Adamíková

