
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 3. 6. 2013 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Program: 1. Zahájení schůze 
 2. Připomínky ze strany PČR a PMO 
 3. Informace zástupce TJ Milo Olomouc 
                     4. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 6. 5. 2013 
 5. Připomínky ze strany veřejnosti 
                     6. Opravy chodníků 
                     7.  Žádosti o sdělení stanoviska 
                     8. Sdělení MMOl 
                     9. Různé  
 
                                                                                    

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

2. Připomínky ze strany PČR a PMO. 

2.1. Kontrola cyklistů, kteří jezdí po chodnících ze strany MPO probíhá. 
Přítomnost řidičů na skútrech zjištěna nebyla. 

2.2. Žádost o měření rychlosti v „zóně 30“ ul. Voskovcova, Peškova – 
trvá.  

2.3. KMČ požádala o kontrolu dodržování rozsahu užívání chodníků u 
předzahrádek na ul. Rožňavská, kde jsou stolečky rozmístěny po 
celém chodníku. 

2.4. Člen KMČ a zastupitel Mgr. M. Langer tlumočil poděkování 
pracovníkům všech složek IZS, kteří rychle a ochotně pomáhají 
v Domech s pečovatelskou službou. 

2.5. Předsedkyně požádala zástupce MPO a PČR o spolupráci v době 
konání Novosadsko-povelských slavností dne 21. 6. 2013. 

3. Zástupce TJ Milo Tomáš Růžička informoval členy KMČ o aktivitách TJ Milo a využití 
pozemku, parc. č. 132/23. Požádala KMČ o podporu Návrhu dodatku ke smlouvě o 
nájmu, kterou má TJ Milo uzavřenou s MMOl. Odpověděl na dotazy členů KMČ. 
Vyjádření KMČ: KMČ hlasovaním podpořila návrh TJ Milo Olomouc ve věci Návrhu 
dodatku ke smlouvě o nájmu. 

4. Vyřízené podněty ze schůze 6. 5. 2013. 

4.1. 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. Vodorovné značení bylo z velké části doplněno, ale na ul. 
Peškova před domem č. 2 stále chybí. 

4.2. 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. 

4.3. Složitá dopravní situace na křižovatce ul. Velkomoravská a Rooseveltova trvá, zejména 
v době dopravní špičky se tvoří dlouhé kolony. 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. KMČ 
navrhuje řízení křižovatky policií. 
 

5. Připomínky nebyly podány. 
 

6. Opravy chodníků – členové KMČ provedou šetření na místě nejvíce poškozených 
chodníků a požádá TSMO o nacenění práce. 

 
7. Žádosti o sdělení stanoviska. 

 
7.1. Žádost č. j. :SMOl/Maj/22/2/2013/Kno o pomoc při řešení neoprávněného užívání části 

pozemku.  
Vyjádření KMČ: KMČ nemá prostředky na zjištění uživatele zahrádky. 

 
 
8. Sdělení MMOl: komise bere na vědomí 

  
9. Různé  

9.1. KMČ nedostala informaci o doplnění požadavku na dodatečné investiční akce. 

9.2. KMČ žádá o přehodnocení přidělování finančních prostředků pro jednotlivé KMČ 
podle velikosti a počtu obyvatel. 

9.3. Předsedkyně seznámila KMČ s návrhem programu Novosadsko-povelských slavností, 
které se budou konat 21. 6. 2013. KMČ organizuje slavnosti ve spolupráci s Ing. V. 
Švecem. 

 

Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18:45   
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 2. 9. 2013 v DSP Peškova 1. 
Jednání komise je veřejné. 
 
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková 
 

 

 

 

 

 

 
 


