Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 6. 10. 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 1. 9. 2014
4. Připomínky ze strany veřejnosti
5. Žádost o sdělení stanoviska
6. Různé

Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30
2. 2.1. Připomínky ze strany PČR a PMO – opakující se stížnosti na rušení nočního klidu
v ul. Rožňavská.
2.2. Žádost na PMO o kontrolu pohybu cyklistů mezi ul. Fischerova a Voskovcova.
Cyklisté se v tomto úseku jezdí velmi rychle po chodníku a ohrožují chodce.
3. Vyřízené podněty ze schůze 1. 9. 2014.
3.1. 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 projednala žádost na odboru dopravy a dojde
k posunutí dopravní značky. KMČ podpořila zavedení jednosměrného provozu v této
lokalitě.
3.2. Přechod pro chodce na ul. Zikova byl zrušen rozhodnutím Dopravního inspektorátu
Olomouc.
3.3. Body 3.2.2. a 3.2.4. (zápis ze dne 1. 9. 2014). Požadavky byly předány na příslušné
odbory magistrátu a žadatelé dostali písemnou odpověď od předsedkyně. Body 3.2.5 –
3.2.7 požadavky trvají.
4.

4.1. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti - nejsou
4.2. Písemné připomínky:
4.2.1. Žádost SVJ Rožňavská o opravu chodníku před domem 8 a 14 a vybudování
nového prostoru pro kontejnery. Předal písemně pan Řondek. Zařazeno do plánu na
opravy KMČ

5.

Žádosti o sdělení stanoviska:
5.1. Č.j.: SMOl/189953/2014/OMAJ/MRPD/Mic žádost o sdělení stanoviska k prodeji
části pozemku parc. č. 463/0 ostatní plocha o výměře 143 m² v k. ú. Nové Sady.
Vyjádření KMČ: nedoporučujeme prodej, protože se jedná o jednu z přístupových cest
do vnitrobloku a mohlo by dojít v budoucnu ke komplikacím v přístupu k jednotlivým
pozemkům

6.

Různé
6.1.Člen komise Mgr. M. Langer informoval o schválení nového Územního plánu města
Olomouc.
6.2. Informace o uzavírce na ul. Velkomoravská a Schweitzerova a následná změny

v MHD. Členové KMČ dostali informaci mailem a občané jsou informování na vývěsce
KMČ Peškova ul.
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 3. 11. 2014 v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková

