Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 1. 9. 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 2. 6. 2014
4. Připomínky ze strany veřejnosti
5. Žádost o sdělení stanoviska
6. Různé

Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17:30
1. Požadavky k PČR a PMO – předsedkyně zjišťovala, zda během letního období došlo ke
kontrolám v baru Q7. KMČ dostává opakované stížnosti na provoz v restauračních
zařízeních na ul. Rožňavská. (Q7, Staré časy)
2. Vyřízené podněty ze schůze 2. 6. 2014.
2.1. Pan Rakovský se obrátil na KMČ s požadavkem na opravu chodníku kolem dětského
hřiště za obytným domem na ul. Fischerova. Požadavek trvá.
3.

3.1. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti.
3.1.1. Pan Šimcík se obrátil na členy KMČ s dotazem na zrušení dětského hřiště při ul.
Fischerova. KMČ nemá o této skutečnosti žádné informace. Dětské hřiště je hojně
navštěvované a zařízení potřebuji rekonstrukci. KMČ požaduje rekonstrukci a údržbu
tohoto hřiště. Dále pan Šimcík požádal o doplnění dalších dětských hřišť houpačkami pro
nejmenší děti, které zde chybí. KMČ souhlasí.
3.1.2. Pan Šťota informoval o parkování na ul. Peškova a o záměru umožnit v této ulici
placené krátkodobé stání. KMČ bere informaci na vědomí.
3.1.3. Paní Jordánová požádala o opravu prostoru kolem Kapličky.
3.1.4. Pan Knettig informoval KMČ o záměrech na rozšíření skautské klubovny a také
informoval o nabídce na využití těchto prostor i dalším subjektům, např. mateřské
centrum v době, kdy tyto prostory nebudou využívat. KMČ bere na vědomí.
3.2. Písemné připomínky:
3.2.1. Žádost o úpravu provozu na pozemních komunikacích na ul. Holečkova, před
vchodem do ZŠ Holečkova. Komunikace je úzká a auta najíždějí na chodník, situace je
pro děti nebezpečná. Předsedkyně projedná žádost na odboru dopravy.
3.2.2. Žádost o výsadbu zeleně kolem nově vybudovaného parkoviště na ul. Trnkova.
Rozšíření parkoviště zhoršilo kvalitu bydlení občanů domu Trnkova 23, kteří mají
parkoviště přímo pod okny. KMČ podpořila tuto žádost, a pokud tomu nebrání
inženýrské sítě pod pozemkem, souhlasí s výsadbou.
3.2.3. Dotaz na zrušení přechodu na ul. Zikova. KMČ nemá o této skutečnosti žádné
informace.
3.2.3. Žádost i doplnění odpadkových košů v oblasti křižovatky Zikova, Schweitzerova.
KMČ souhlasí.
3.2.4. Žádost o opravu chodníku před domy Polská 30 a 32. KMČ zařadí tuto část
chodníku do požadavků na opravy. Žádost o údržbu zeleně na ul. Polská. Předsedkyně
předá požadavek na příslušný odbor.

3.2.5. Žádost o opravu chodníku za domem Zikova 10 – 12. Chodník je propadlý a drží se
tam voda. KMČ zařadí tento požadavek na seznam oprav.
3.2.6. Opakované stížnosti na rušení nočního klidu z restauračních zařízení na ul.
Rožňavská (non-stop bar Q7 a Staré časy). KMČ se bude touto situací dále zabývat.
3.2.7. Žádost o vyčištění dešťového svodu na konci ul. Fischerova. Ze žádosti není
zřejmé, o který úsek se jedná. Žádost o likvidaci panelového chodníku u výměníkové
stanice. Člen KMČ pan Rak zjistí další informace k žádosti.
4. Žádosti o sdělení stanoviska:
4.1. Č.j.: SMOl/115206/2014/OMAJ/MRPD/Cih žádost o sdělení stanoviska ke směně
parc. č. 328/29 ostatní plocha o výměře 190 m² v k. ú. Povel za část parc. č. 330/1
zahrada o výměře 82 m² v k. ú. Povel.
Vyjádření KMČ: nesouhlasíme se směnou. Jedná se o pozemky podél ul. Schweitzerova a již
v minulosti KMČ doporučovala jednotný postup v této lokalitě.
4.2. Č. j.: SMOl/149403/2014/OMAJ/MRPD/Vys žádost o sdělení stanoviska k nájmu,
popř. budoucímu prodeji nemovitých věcí. Žádost ŘSD za účelem realizace stavby
„Oprava mostu 35-146 přes řeku Moravu“.
Vyjádření KMČ: doporučujeme první variantu s upozorněním, že pronájem nesmí
negativně ovlivnit dobudování průchodu pod mostem podél řeky Moravy.
4.3. Č.j.: SMOl/139065/2014/OMAJ/MRPD/Vys žádost o sdělení stanoviska k prodeji
parc. č. 94/2 ostatní plocha o výměře 239 m², parc. č. 96/2 orná půda o výměře 269 m²,
parc č. 96/3 ostatní plocha o výměře 666 m² vše v k. ú. Nové Sady.
Vyjádření KMČ: nesouhlasíme s prodejem. Na pozemky navazuje chodník k ul. Střední
novosadská. Prodejem pozemků by mohl být tento užívaný průchod znemožněn.
4.4. Č.j.: SMOL/173999/2014/OMAJ/MRPD/Při žádost o sdělení stanoviska k pachtu
parcel při ul. U Rybářských stavů v lokalitě Koňský hřbitov.
Vyjádření KMČ: souhlasíme, pokud MMOl nemá s předmětnými pozemky jiný záměr.
Platnost souhlasu do 31. 12. 2015
4.5.Č.j.: SMOL/174028/2014/OMAJ/MRPD/Při a SMOl/174241/2014/OMAJ/MRPD/Při
žádost o sdělení stanoviska k pachtu parcel při ul. Dolní novosadská.
Vyjádření KMČ: souhlasíme, pokud MMOl nemá s předmětnými pozemky jiný záměr.
Platnost souhlasu do 31. 12. 2015
5. Aktualizace žádosti o realizaci. KMČ zrevidovala stávající požadavky.
6. Různé.

Příští jednání KMČ č. 15 se koná 6. 10. 2014 v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková

