Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 3. 11. 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 6. 10. 2014
4. Připomínky ze strany veřejnosti
5. Žádost o sdělení stanoviska
6. Různé

Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30
2. Připomínky ze strany PČR a PMO
2.1. Žádost o kontrolu pochybu cyklistů na chodnících – trvá
2.2. Žádost o odstranění nepojízdného vozidla z parkoviště na ul. Schweitzerova (před OD
Kaplička.
3. Vyřízené podněty ze schůze 6. 10. 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. Požadavek na zavedení jednosměrného provozu byl předán na Odbor dopravy
Ing. Motyčkové.
4.1. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti.
4.1.1. Zástupce SVJ Voskovcova 6 požádal kontrolu udržování pořádku na zastávce MHD U
Kapličky. Činnost pracovníků TSMO je nedostatečná, často se omezuje pouze na vysypání
odpadkového koše a neprovádí úklid zastávky. Požadavek převzal člen KMČ Mgr. Langer.
4.1.2. Požadavek SVJ Voskovcova 6 na instalaci laviček a další úpravy v prostoru kolem
Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie. – KMČ opakovaně žádá o úpravu a zařazuje
tento požadavek do Registru investičních potřeb.
4.2. Písemné připomínky:
4.2.1. Ing. Zdeněk Silný se obrátil na KMČ se žádostí o projednání výstavby nového
dětského hřiště.
Vyjádření KMČ: v současné době KMČ považuje za prioritu údržbu stávajících hřišť,
jejich hustota je v dané lokalitě dostačující. Pokud by se v budoucnosti našly
prostředky a bude trvat zájem o vybudování hřiště. KMČ tento požadavek znovu
projedná.
5. Žádosti o sdělení stanoviska:
5.1. Č.j.: SMOl/204141/2014/OMAJ/MRPD/Hab žádost o sdělení stanoviska k prodeji parc.
č. 170/28 ostatní plocha o výměře 4273 m² v k. ú. Povel za účelem výstavby tří tenisových
kurtů, deseti garáží a restaurace.
Vyjádření KMČ: nedoporučujeme prodej pozemku.
5.2. Č.j.: SMOl/217081/2014/OMAJ/MRPD/Sac žádost o sdělení stanoviska k nájmu části

pozemku parc. č. 589/2 ostatní plocha o výměře 11 m² v k. ú. Nové sady za účelem užívání
rozšířeného vjezdu k zásobování a užívání reklamního zařízení.
Vyjádření KMČ: souhlasíme s pronájmem, pokud se nebude vztahovat na chodník a
bude stanovena cena předchozí zábor.
6. Různé
6.1. Při opravách je potřeba, aby firmy vždy uvedly danou lokalitu do původního stavu nebo
lepšího. Je nutné provádět důslednou kontrolu a důkladné převzetí zakázky.

Příští jednání KMČ č. 15 se koná 1. 12. 2014 v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková

