Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 2. 6. 2014
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:

1. Zahájení schůze
2. Připomínky ze strany PČR a MPO
3. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 5. 5. 2014
4. Připomínky ze strany veřejnosti
5. Žádost o sdělení stanoviska
6. Různé

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17:30
2. Připomínky ze strany PČR a PMO.
2.1. Z minulé schůze – kontrola dodržování nočního klidu ve vybraných lokalitách (viz.
minulé zápisy – Rožňavská ul. Herna Q7, ul. Trnkova, Zikova). Podle sdělení zástupce
MPO při kontrolách nezaznamenala žádné problémy.
2.2. Ing. K. Šimek, člen KMČ dal podnět, aby byl například v RL zveřejněn článek, který
by poučil cyklisty o pravidlech provozu a používaní cyklostezek. KMČ tento požadavek
podpořila.
3. Vyřízené podněty ze schůze 5. 5. 2014.
3.1. Podnět Ing. Vyroubala klepač bude odstraněn.
3.2. Opravy chodníků - spojnice mezi ul. Rožňavská a Zikova a před hernou na
křižovatce ul. Zikova a Schweitzerova byly projednána s panem Čechem a budou
realizovány.
3.3. Na ul. Peškova 2 byl odstraněn jeden kontejner na domovní odpad. Zůstaly pouze
dva, které budou umístěny v kontejnerovém stání a nebudou překážet na chodníku.
4. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti.
4.1. Pan Rakovský se obrátil na KMČ s požadavkem na opravu chodníku kolem dětského
hřiště za obytným domem na ul. Fischerova. KMČ znovu prověří situaci na místě a bude
se tímto bodem dále zabývat. Člen KMČ Mgr. P. Rak zajistí fotodokumentaci.
Písemné připomínky: nejsou
5. Žádosti o sdělení stanoviska:
5.1. Č.j.: SMOl/091730/2014/OMAJ/MRPD/Sul žádost o sdělení stanoviska k prodeji
části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 40 m² v k. ú. Nové Sady, při ul.
Teichmannova. Společnost RWE Gasnet, s.r.o. je vlastníkem středotlaké regulační stanice
plynu a žádá o prodej části pozemku.
Vyjádření KMČ: souhlasíme s prodejem předmětného pozemku.

5.2. Č. j.: SMOL/109342/2014/OMAJ/MRPD/Skl žádost o sdělení stanoviska k prodeji
pozemků, které jsou dotčeny stavbou „Morava Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.A
etapa“. Předmětné pozemky jsou již zastavěny Povodí Moravy, s.p. žádá o jejich prodej.

Vyjádření KMČ: KMČ souhlasí s prodejem, ale současně upozorňuje, že se jedná o
pozemky, které sousedí s lokalitou, kde se kříží tok Moravy a ul. Velkomoravská. Zde na
pravém a levém břehu není dobudován podchod podél řeky pod obchvatem. KMČ žádá, aby
prodej pozemků nezkomplikoval budoucí dobudování podchodu.
6. Různé
6.1. KMČ projednala důvodovou zprávu na zajištění projektové dokumentace na
spojovací chodník od ul. Družební k ul. Fischerova. Členové KMČ se vyjádřili
k návrhům postupu z Odboru investic.
KMČ požaduje vytvoření PD a následnou realizaci podle původního návrhu, ve kterém
jsme požadovali revitalizaci stávajícího chodníku a jeho bezprostředního okolí (lavičky,
keře, stromy, lampy). Nesouhlasíme se zřízením cyklostezky z následujících důvodů:
1. zvýšený pohyb osob (matky s kočárky, malými dětmi)
2. blízkost základní školy
3. plánovaná cyklostezka nemá ani na jedné straně pokračování, končí úzkými
chodníky, na kterých cyklisté nemohou pokračovat v jízdě.
V případě, že není možné postupovat podle požadavku KMČ, požadujeme postup podle
bodu B, varianta a důvodové zprávy.

6.2. KMČ zve všechny spoluobčany na Novosadsko-povelské
slavnosti - 6. 6. 2014. Začátek v 15 hodin.
Předsedkyně KMČ ukončila jednání v 18:30
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 1. 9. 2014 v DSP Peškova 1.
V měsících červenec a srpen se KMČ sejde podle potřeby.
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková

