Zápis z veřejné schůze a jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady
dne 2. 2. 2015
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:

1. Zahájení schůze
2. Projednání návrhu na zrušení hřiště na ul. Werichova
3. Diskuze k problémům na Nových Sadech
4. Žádost o sdělení stanoviska
5. Různé

Předsedkyně KMČ zahájila veřejnou schůzi v 17.30, přivítala zástupce magistrátu,
předkladatele petice za zrušení hřiště a přítomné občany.
2.1. Zástupce petičního výboru pan P. Janeček stručně seznámil přítomné s obsahem petice a
důvody, které vedly občany bydlící v této lokalitě k sepsání žádosti za odstranění hřiště.
2.2. Náměstek primátora P. Urbášek informoval o dosavadním projednávání petice a nastínil
další postup. Vyzval občany k diskuzi o možném využití uvolněné plochy, pokud dojde ke
zrušení hřiště. Postoj Rady města Olomouce doplnil její člen F. Žáček.
2.3. V diskuzi se občané jednoznačně vyslovili pro zrušení hřiště a následné využití volné
plochy pro parkování vozidel, které je v této lokalitě z důvodu nedostatku parkovacích míst
velmi obtížné. Při následné úpravě uvolněné plochy je potřeba pracovní postup dobře
naplánovat, aby nebyla pouze odstraněna kovová ohrada, protože by docházelo k ohrožení
chodců na přilehlém chodníku a poškození zaparkovaných vozidel.
2.4. Primátor A. Staněk shrnul výsledek diskuze a uvedl další možnost na využití uvolněné
plochy, zatravnit a vytvořit menší parčík. Dále uvedl, že tato varianta není nejvhodnější
vzhledem ke kontaminovanému podloží ze stávajícího povrchu. Informoval občany o dalším
postupu projednávání petice.
2.5. Předsedkyně KMČ na závěr diskuze k petici vyjádřila postoj členů KMČ, kteří podporují
požadavek na zrušení hřiště, které je nevyhovující a neslouží svému původnímu účelu.
3.1. Primátor A. Staněk vysvětlil občanům důvody zrušení přechodů pro chodce na ulici
Střední Novosadská. Přechody nevyhovují bezpečnostním předpisům. Primátor občany ujistil,
že vybudování nových, bezpečných přechodů je prioritou a byly vybrány lokality, ve kterých
se bude vzniklá situace řešit nejdříve. Na tomto seznamu je také ulice Střední Novosadská.
Občané upozornili na špatné zastavování aut u přechodu na ul. Rooseveltova u Základní a
mateřské školy, kde vzniká nebezpečná situace pro chodce, kteří kvůli zastavujícím vozidlům
nejsou vidět. Jedná se hlavně o ranní a odpolední hodiny, kdy rodiče přiváží děti do školy.
3.2. Občané z ulice Družební se obrátili se žádostí na primátora A. Staňka a další zástupce
magistrátu o pomoc při řešení porušování nočního klidu před provozovnami na ul. Rožňavská
(Q7 Bar a kavárna Staré časy.) Velmi často zde nedodržují stanovené otvírací hodiny a
vyhlášku o nočním klidu. Občané v přilehlých domech jsou obtěžováni hlukem.
3.3. Zástupci z DPS Peškova 1 se obrátili na přítomné zástupce magistrátu s žádostí o
prošetření situace, proč došlo ke zrušení veřejného internetu v tomto domě a také požádali o
podporu svého požadavku na zateplení domu a výměnu netěsnících oken. Primátor A. Staněk

a člen Rady města F. Žáček přislíbili pomoc při řešení těchto požadavků.
4.1. Žádost č. j.:SMOl/264543/2014/OMAJ/MRPD/Skr o sdělení stanoviska k nájmu části
pozemků parc. 354 ost. plocha o výměře 4m² a část pozemku parc. č. 357/20 ost. plocha o
výměře 2 m², vše v k. ú. Nové Sady. Části pozemků se nachází na rohu ulic V Kotlině a
Rokycanova o nájem žádá SVJ z důvodu provedení zateplovacího systému budovy č. p. 460,
464.
Stanovisko KMČ: nemá námitky a souhlasí s pronájmem.
5.1. Žádost o povolení předzahrádky Cukrárny-Kavárny KAPLIČKA na ul. Družební 769/2F,
Nové Sady Olomouc. V zastoupení pana Jiřího Mosera podala paní Tereza Jančová.
Stanovisko KMČ: nemá námitky a souhlasí s povolením předzahrádky.
Příští jednání KMČ č. 15 se koná 2. 3. 2015 v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: A. Adamíková

