Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady ze dne 6. 2. 2012
Přítomni: PhDr. A. Adamíková – předsedkyně, Mgr. Z. Vamberová, Mgr. G. Dimmroth,
Bc. J. Brada, Mgr. M. Langer, Mgr. P. Kylarová, J. Kraclík, J. Mrajca, Ing. K. Šimek, Ing. J.
Schubert, Mgr. G. Medveďová, Bc. R. Kubíček
Omluveni: MUDr. T. Březina
Hosté: dle prezenční listiny
Program:

1.
2.
3.

1. Zahájení schůze
2. Připomínky ze strany PČR a PMO
3. Připomínky ze strany veřejnosti
4. Žádosti k sdělení stanoviska
5. Rozhodnutí MmOl
6. Různé

Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30 hodin.
Zástupci PČO a MPO se omluvili (z pracovních důvodů).
Připomínky ze strany veřejnosti:
3.1. Požadavek na obnovení značky na ul. Voskovcova označující parkovací stání pro
invalidy stále trvá. Bylo projednáno osobně na odboru dopravy a bylo přislíbeno
prošetření a umístění jedné značky.
3.2. Paní Myslínová (předsedkyně sdružení majitelů Špálova 6 – 8)
− V ulici Špálova jsou umístěny kontejnery pro tříděný odpad. Kontejnery jsou
jediné v širším okolí, proto se k místu sjíždějí s odpadem obyvatelé a nechávají
tříděný odpad okolo kontejnerů. Dále jsou kontejnery umístěny na veřejné
komunikaci a blokují průjezd automobilů. Žádost o přesun kontejnerů na jiné
místo
− V prosinci byla v ulici zřízena internetová prodejna. Nakupující parkují
na chodníku a při nákupu nechávají při stání několik minut spuštěný motor
automobilu. Žádost o kontrolu parkování ze strany MPO.
− V okolí ulice je zelená plocha (malý parčík). Žádost o údržbu zeleně ze strany
města Olomouce.
Závěr: Předsedkyně komise podá podnět na MPO na kontrolu parkování v ulici.
Člen komise Mgr. M. Langer zjistí na TSO možnosti přesunu kontejnerů pro
tříděný odpad.
3.3. Paní Endlová žádá o vyjádření komise ke zřízení předzahrádky na ulici
Schweitzerova 93 před pohostinstvím JOTO a plánovanou cukrárnou.
Závěr: Komise nemá námitek.
3.4. Pan Ladislav Veselý (Zikova 26) se obrátil na komisi s návrhem na zařazení do plánu
investic na letošní rok několik úprav veřejného prostranství na ulici Zikova před
bytovými domy č. 20-28.
− Dobudování chodníku před domy č. 20-28. Před zmíněnými domy chodník chybí
a lidé chodí buď po přilehlé komunikaci mezi projíždějícími auty nebo po
trávníku.
− Příjezdovou komunikaci před č.28 by bylo vhodné rozšířit cca o 1 metr tak, aby

−

mezi auty parkujícími po obou stranách komunikace byl možný průjezd dalšího
vozidla (odvoz odpadů, sanitka). S ohledem na kritický nedostatek parkovacích
míst v této lokalitě by nebylo vhodné omezit stání vozidel na některé straně.
Nedostatek parkovacích míst. Nabízí se možnost u západní strany bloku č.28
změnit podélně parkování vozidel na příčné při možném zřízení mini parkoviště
pro 5-6 vozidel.
Závěr: K první a třetí části komise nemá námitek (pokud to nebude v rozporu
s realizací úpravy tramvajové trati).

4.

Nové projednání žádosti č. j. SMOl/Maj/22/5788/2011/Výs o sdělení stanoviska
k pronájmu s následným prodejem jedná se o část parc č. 600/1 ostat. Pl. O výměře 55 m²
v k. ú. Nové Sady. Pozemek se nachází při ul. Jeronýmova. Pan Černý žádá o pronájem a
následným prodejem za účelem zřízení a užívání 3 šikmých parkovacích stání. Je
vlastníkem sousedních pozemků, na kterých je postaven bytový dům. Pan Černý byl
požádán, aby se zúčastnil jednání komise – na jednání se nedostavil.
Závěr: Hlasování: PRO 8 / PROTI 2 / ZDRŽELI SE 2

5.

Rozhodnutí MmOl

6.

Různé:
6.1. Webmaster Pavel Snášel se obrátil na KMČ se žádostí o spolupráci s aktualizací
(oživením) stránek KMČ. Chceme stránky KMČ oživit např. popisným textem o
městské části (2-3 odstavečky, historie, současnosti, zajímavosti..) fotografiemi
(památek, staveb, zajímavostí vystihujícími městskou část apod.). Texty a fotografie
(v plné kvalitě) případně další materiály můžete zasílat mailem.
Závěr: Článek zajistí předsedkyně komise. Ostatní členové mohou dodat
fotografie.
6.2. Informace Mgr. Puhače o financování investičních akcí.
Závěr: Komise projednala možnosti investičních záměrů a návrh předá
prostřednictvím předsedkyně komise.
6.3. Předsedkyně komise otevřela debatu o možnosti realizace setkání (oslav)
„Novosadské-Povelské slavnosti“

Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18.30 hodin.
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 12. 3. 2011 v 17.30 hodin v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková

