Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 4. 6. 2012
Přítomni: PhDr. A. Adamíková, Mgr. Z. Vamberová, Bc. J. Brada, Mgr. M. Langer,
J. Kraclík, Mgr. G. Medveďová, J. Mrajca, Ing. K. Šimek,
Omluveni: Mgr. G. Dimmroth, Bc. R. Kubíček, Mgr. P. Kylarová, Mgr. A. Staněk, Ph.D.,
Ing. J. Schubert, Mgr. P. Rak
Hosté: dle prezenční listiny
Program:

1. Zahájení schůze
2. Připomínky ze strany PČR a PMO
3. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 14. 5. 2012
4. Připomínky ze strany veřejnosti
5. Žádost o sdělení stanoviska
6. Rozhodnutí SMOl
7. Různé

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30.
2. Připomínky ze strany PČR a PMO.
2.1. Pohyb podezřelé ženy v ul. Húskova, Českobratrská - projednáno na jednání KMČ
2. 4. 2012 a 14. 5. 2012, kontroly stále pokračují.
2.2. PMO bude nadále provádět kontroly v průchodu OD Kaplička a dalších lokalitách.
3. Vyřízené podněty ze schůze 2. 4. 2012
3.1. Žádost KMČ na odbor dopravy o posouzení dopravní situace v prostoru mezi ulicemi
Velkomoravská, Rooseveltova, Polská a Schweitzerova bude projednána na odboru
dopravy. Řešením situace byl pověřen člen KMČ 15 Ing. J. Schubert.
3.2. Požadavek na opravu chodníku u dětského hřiště (Fischerova ul.) Komise provedla
šetření na místě a požádá TSMO o návrh opravy.
3.3. Požadavek na zřízení chodníku mezi parkovištěm u marketu Penny a zastávkou MHD
U rybářského stavu. Komise upozornila na to, že zkratka přes trávník se dá obejít po
chodníku, jedná se o vzdálenost asi 30 m.
Stanovisko KMČ: komise nedoporučuje vybudování dalšího chodníku.
4. Připomínky ze strany veřejnosti
4.1. Řešení dopravní situace v ul. Voskovcova, Peškova – informaci o řešení přednesl
Ing. P. Jelínek (zastupitel)
Stanovisko KMČ: komise souhlasí se zřízením „Zóny 30“ v ulicích Voskovcova a
Peškova
4.2. Ing. V. Krušina (SVJ Voskovcova 6) upozornil komisi na nekvalitní práci při výsadbě
zeleně a uschlé keře u domu Voskovcova 6 a požádal o nápravu (reklamaci
provedené výsadby) a kontrolu při předávání zakázek.
Dále požádal komisi o řešení problému s velkým množstvím holubů, kteří
znepříjemňují život obyvatel domů na ul. Voskovcova.
4.3. Ing. P. Jelínek upozornil na přetrvávající problém s cyklisty, kteří často ohrožují
chodce na chodníku mezi ul. Rožňavská a Fischerova.
5. Žádost o sdělení stanoviska
5.1. Žádost č. j.: SMOl/Maj/22/2522/Pr o sdělení stanoviska k prodeji majetku. Jedná se o
části pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 355 m² v k. ú. Nové Sady. Pan

Martinka užívá předmětnou část na základě nájemní smlouvy za účelem zeleninové
zahrádky. Žádá o prodej předmětné části pozemku.
Stanovisko KMČ: KMČ na schůzi 12. 3. 2012 projednávala žádost MmOl
č. j. SMOl/Maj/22/365/2012/Pr o obecné vyjádření k možným budoucím
pronájmům předmětných pozemků parc. č. 401/3, 401/1, 401/9 v k. ú. Nové Sady za
účelem využívání jako zeleninové zahrádky, zahrady, k rekreaci, dále za účelem
užívání pozemků pod stavbami pro rodinnou rekreaci u pronájmu pozemků parc. č. st.
603/1, 604, 605, 606, 608 vše v k. ú. Nové Sady.
Komise souhlasí s pronájmem předmětných pozemků do 31. 12. 2012
Stanovisko KMČ: k žádosti p. Martinky komise dle svého rozhodnutí ze dne 12. 3. 2012
doporučuje pronájem.
6. Rozhodnutí SMOl – komise bere na vědomí
6.1. Požadavek o opravu komunikace v ul. Voskovcova. Po provedení místního šetření a
pořízení fotodokumentace bylo rozhodnuto, že oprava vozovky bude zařazena do
plánu prací pro TSMO a.s. na měsíc červenec.
6.2. Informace z odboru dopravy oddělení opravy komunikací J. Šulce k velkým
opravám, které budou letos realizovány prostřednictvím odboru dopravy. Akce byly
schváleny RMO dne 29. 5. 2012. Přesné termíny realizací a zhotovitelské firmy
budou známy po vysoutěžení akcí v minitendrech. Na Nových Sadech se jedná o
opravu chodníku v ul. Špálova. Akce bude hrazena z položky oprav a udržování. Lze
předpokládat, že k realizaci dojde cca od poloviny července do konce měsíce října.
7. Různé
7.1. Vzhledem k nárůstu stížností na přebírání zakázek komise požádá MmOl o informace
o kolaudacích a přebírání dokončených zakázek a projedná možnost vyslat své
zástupce na předávání.
7.2. Dne 5. 6. 2012 proběhne jednání o konkretizaci programu Novosadsko – povelských
slavností s paní Víchovou.

Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18:45.
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 3. 9. 2012 v 17:30 v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková

