
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 4. 2. 2013 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Program: 1. Zahájení schůze 
 2. Připomínky ze strany PČR a PMO 
 3. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 7. 1. 2013 
 4. Připomínky ze strany veřejnosti 
                      5. Sdělení MMOl 
                      6. Různé  
 
                                                                                    

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

2. Připomínky ze strany PČR a PMO. 

2.1. Žádost o zjištění možnosti měření rychlosti v „zóně 30“ v ul. 
Voskovcova a Peškova. KMČ požádá o povolení měření rychlosti 
v dané lokalitě 

2.2. Žádost o kontrolu parkovaní na místech vyhrazených pro invalidy. 
2.3.  Žádost pana Ševčíka o kontrolu situace v areálu FK NS, kde probíhá 

večerní výcvik psů, kteří znepříjemňují hlasitým štěkotem život 
obyvatelům v okolí hříště. Požadavek o nápravu byl odeslán i na 
PMO. Předsedkyně odpoví písemně. 

2.4. Žádost z MMOl o informaci o oblastech pravidelného výskytu 
bezdomovců a problémových lokalitách. Členové KMČ nejsou 
informováni o tom, že by se v současné době v této lokalitě 
nacházelo nějaké výrazně problémové místo. 

 

3. Vyřízené podněty ze schůze 7. 1. 2013 

3.1. Výsledek jednání o požadavku možnosti reklamace opravy chodníku, která byla 
provedena v roce 2011 na ul. Družební před restaurací Bohemia. Člen KMČ Mgr. J. 
Brada jednal s panem J. Šulcem z odboru dopravy, oddělení oprav komunikací, který 
podnět k havarijní opravě přijal a přislíbil, že v nejbližším vhodném termínu bude 
oprava realizována (pravděpodobně duben).  

3.2. Ing. O. Dohnalová poděkovala KMČ za spolupráci a podporu petice na změnu 
regulačního plánu. Informovala KMČ o odpovědi primátora M. Novotného. 

4. Písemné připomínky za strany veřejnosti  
4.1. Paní T. Jančová požádala KMČ o vyjádření k povolení letní předzahrádky, která bude 

součástí Cukrárny-Kavárny KAPLIČKA na ul. Družební 769/2F, Nové Sady Olomouc. 
Stanovisko KMČ: komise nemá žádné námitky k povolení letní zahrádky. Jedná se o 
tradiční a bezproblémový provoz. 

4.2. Ing. I. Vroblová požádala o údržbu chodníku přiléhající ke vchodům 19 a 21 na ulici 
Fischerova. Jedná se o údržbu a odstranění porostu chodníku. KMČ doporučuje předat 
tento požadavek na TSMO. 

Připomínky ze strany přítomné veřejnosti. 
4.3. Mgr. J. Brada předal požadavek SVJ Kaplička, Družební 769 na opravu komunikace, 

která slouží jako příjezd k prostoru, kde jsou umístěny kontejnery na komunální a 
tříděný odpad. Komunikace je narušena a její povrh je výrazně zvlněn. Dále žádají o 



umístění držáků s odpadními sáčky na psí exkrementy. Absence těchto držáků má 
výrazně negativní dopad na čistotu a údržbu prostranství v této lokalitě. Žádost bude 
odevzdána na MMOl. 

4.4. Člen KMČ J. Mrajca informoval o nebezpečném místě vedle chodníku na ul. 
Voskovcova 10, kde je díra na poklopu (pravděpodobně) kanalizace. Požadavek na 
opravu bude předán MMOl. 

 
5.  Sdělení MMOl: komise bere na vědomí 
 
6. Různé: Mgr. A. Staněk informoval o dalším vývoji situace, která se týká možného 

uzavření pobočky Městské knihovny – Nové Sady. 

 

Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18.30  
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 4. 3. 2013 v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 
 
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková 
 

 

 

 

 

 

 
 


