Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 6. 5. 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 8. 4. 2013
4. Připomínky ze strany veřejnosti
5. Žádosti o sdělení stanoviska
6. Sdělení MMOl
7. 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“ –
telefonicky byl dán požadavek na Dopravní inspektorát Policie ČR.
2.2. Žádost o prošetření parkování vozidla na chodníku – trvá
2.3. KMČ se obrátila na zástupce PMO o kontrolu cyklistů a hlavně
řidičů na skútrech, kteří jezdí po chodnících.
3. Vyřízené podněty ze schůze 8. 4. 2013.
3.1. Doplnění vodorovného značení na parkovacích místech vyhrazených pro držitele ZTP a
ZTP/P na ul. Voskovcova a Peškova – TRVÁ. Žádost byla předána na Odbor dopravy
MMOl dne 7. 3. 2013.
3.2. Pan Matoušek žádal o umístění zátarasu na travnatém pásu mezi ul. Handkeho a
Peškova. Předsedkyně na MMOl zjistila, že pozemek je částečně majetkem města a
soukromého subjektu, se kterým je nutné danou situaci projednat. KMČ požádá TSMO
o nacenění kovových sloupků. Požadavek na vyřešení nepřehledné situace v křižovatce
ul. Fischerova a Handkeho trvá.
3.3. Žádost zástupce SVJ Rožňavská 1-6 o výsadbu zeleně kolem domu. Jedná se o
prostranství na boční straně č. 6, SVJ žádá o výsadbu z důvodu zamezení znečišťování
nově opravené fasády a zamezení krácení cesty po trávníku. Po zjištění inženýrských
sítí pod pozemkem bude provedena výsadba
4. Připomínky.
4.1. Ing. K. Šimek, člen KMČ požádal KMČ, aby se obrátila na koordinátora stavby,
případně na MMOl s požadavkem na průchozí chodník na ul. Velkomoravská, od ul.
Rooseveltova směrem k Baumaxu, který byl zrušen v souvislosti s výstavbou nové
tramvajové tratě přesto, že bylo oznámeno, že chodník bude alespoň na jedné straně
průchozí. Vzniká nebezpečná situace, protože chodci se pohybují po velmi
frekventované vozovce.
4.2. KMČ diskutovala možnost řízení dopravy na křižovatce ul. Velkomoravská a
Rooseveltova policisty. V souvislosti s výstavbou nové tramvajové tratě došlo
k vytvoření objízdné trasy právě touto křižovatkou. Semafory nejsou nastaveny na
zvýšený provoz vozidel z ul. Rooseveltova na Velkomoravskou (odbočení vlevo
s předností protijedoucím vozidlům). Křižovatkou v tomto směru projedou 2 – 4 vozidla
a zejména v době dopravní špičky se tvoří velké kolony.

4.3. MUDr. V. Holibka písemně požádal KMČ o projednání žádosti na umístění
předzahrádky před Pizzerií Patricie na ul. Teichmannova 10/32b.
Vyjádření KMČ: nemá námitky, pokud provozovatel bude dodržovat platné vyhlášky o
provozu předzahrádek.
5. Žádosti o sdělení stanoviska.
5.1. Žádost č. j.: SMOl/Maj/22/1054/2012/Bra sdělení stanoviska k směně majetku
statutárního města Olomouce, část parc. č. 132/23 ostat. pl. o výměře 6700 m² v k. ú.
Nové Sady. Paní J. Vítková žádá o směnu.
Vyjádření KMČ: nedoporučujeme směnu pozemku. KMČ podporuje využívání
pozemku jako alternativní sportoviště stávajícím nájemcem (TJ Milo Olomouc). Dále
tuto směnu považujeme za nevýhodnou. Předmětný pozemek se nachází ve velmi
lukrativní oblasti a jeho rozděleními by došlo k znehodnocení zbývající části pozemku.
5.2. KMČ po důkladné diskuzi a po zvážení všech okolnosti odhlasovala nové pojmenování
současné zastávky U učiliště na název Trnkova, ke změně názvu dochází v souvislosti
s výstavbou nové tramvajové tratě.
6. Sdělení MMOl: komise bere na vědomí
7. Různé
7.1. Dne 30. 4. 2013 byla otevřena pobočka (výpůjční místo) Knihovny města Olomouce
v DPS Peškova 1.
7.2. Novosadsko-povelské slavnosti se budou konat 21. 6. 2013.
7.3. Mgr. M. Langer požádal o podporu žádosti na kontrolu dodržení vyhlášky o
bezbariérovém vstupu na předzahrádku a WC v zařízení Jocker na ul. Schweitzerova.
KMČ tento návrh podpořila. Žádost bude předána Stavebnímu odboru MMOl.
7.4. Mgr. J. Brada navrhl, aby KMČ zjistila na Odboru životního prostředí MMOl, zda je
zpracovaný plán výsadky pro lokalitu mezi ul. Zikova a Slavonínská. Pokud tento plán
není, KMČ bude žádat o zpracování.

Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18:45
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 3. 6. 2013 v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková

