Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 1. 12. 2014
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:

1. Zahájení schůze
2. Připomínky a požadavky PČR a MPO
3. Vyřízené podněty ze schůze KMČ 3. 11. 2014
4. Připomínky ze strany veřejnosti
5. Žádost o sdělení stanoviska
6. Různé

Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30
2. 2.1. Připomínky a požadavky k PČR a MPO – zástupce veřejnosti pan Rakovský měl
připomínku k nedostatečné kontrole v naší lokalitě ze strany MPO. Zástupce MPO vysvětlil
situaci a reagoval na připomínky.
2.2. Zástupce SVJ Voskovcova 6 poděkoval PČR za rychlé vyřízení požadavku z minulé
schůze (viz Zápis 3. 11. 2014 bod 2.2) – odstranění nepojízdného vozidla z parkoviště u
zastávky MHD U Kapličky.
2. 3. Žádost o kontrolu pohybu cyklistů po chodnících - trvá
3. Vyřízené podněty ze schůze 3. 11. 2014.
3.1. Žádost o umístění překážky k vjezdu na chodník u obchodu Mountfield. Požadavek
byl realizován.
3.2. Zástupce SVJ Voskovcova 6 upozornil, že kritizovaný nepořádek na zastávce MHD U
Kapličky stále trvá.
4. 4.1. Připomínky ze strany přítomné veřejnosti.
4.1.1. Zástupce petičního výboru Za odstranění hřiště na ul. Werichova informoval KMČ o
podání petice a požádal komisi o stanovisko.
Stanovisko KMČ: hlasováním podpořila požadavek na odstranění hřiště na ulici
Werichova.
4.1.2. Žádost o stříhání keřů na ul. Werichova. Zástupkyně SVJ ul. Werichova požádala
KMČ o informaci k plánovanému rozšíření parkovacích míst na ul. Werichova.
4.2. Písemné připomínky.
4.2.2. Žádost o aktualizaci vývěsky KMČ na ul. Špálova. Zajistí předsedkyně KMČ.
5. Žádosti o sdělení stanoviska:
5.1. Č. j.: SMOl/221464/2014/OMAJ/MRPD/Cih žádost o sdělení stanoviska k prodeji
část parc. č. 132/23 ostatní plocha o výměře 9094 m² v k. ú. Povel za účelem výstavby tří
tenisových kurtů, deseti garáží a restaurace s vlastním pivovarem a zázemím pro tenisové
kurty.
Vyjádření KMČ: nesouhlasíme s prodejem pozemku, protože jsme podpořili pronájem
TJ Milo Olomouc.

6. Různé.
6.1. Česká pošta změnila ukládací poštu pro část obyvatel městských částí Nové Sady a
Povel. V průběhu října byla totiž otevřena nová pošta Olomouc 6 v Galerii Šantovka. Na
základě žádostí obyvatel Nových Sadů o změnu ukládací pošty z pošty Olomouc 12 (ul.
Janského) na poštu do Šantovky došlo k úpravě od 1. 12. 2014. Ukládací pošta je poštovní
pobočkou, kde si lidé vyzvedávají uložené poštovní zásilky, u kterých byl učiněn neúspěšný
pokus o doručení.
Pokud by někomu nevyhovovala poštou stanovená ukládací pošta, má kdykoliv na jakékoliv
poště možnost si sám tuto poštu změnit.
KMČ tuto změnu přijali velice pozitivně, protože podmínky na poště 12 ul. Jánského jsou pro
tak velkou lokalitu nevyhovující.
6.2. Termíny pro jednání KMČ na rok 2015:
5. 1.
1. 6
2. 2.
7. 9.
2. 3.
5. 10.
13. 4.
2. 11.
4. 5.
7. 12.
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 5. 1. 2015 v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: PhDr. Alena Adamíková

