Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 4. 5. 2015
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:

1. Zahájení schůze
2. Připomínky ze strany PČR a MPO
3. Připomínky a podněty ze strany členů komise
4. Různé

1.Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30.
2. Připomínky k a ze strany PČR a MPO.
2. 1. Stran komise byl na minulé schůzi ze dne 13. 4. 2015 vznesen dotaz na úspěšnost
objasnění krádeží v městské části Nové-Sady. Zástupce PČR informoval, že objasněnost činí
30% za minulý měsíc, což je obdobné číslo ve srovnání s jinými částmi města (podrobnější
informace jsou k nalezení na stránkách PČR (http://www.policie.cz/statistikykriminalita.aspx).
3. Připomínky a podněty ze strany členů komise.
3.1. Problematika parku V Kotlině. I přes předchozí získané poznatky o vlastnících pozemků
v této lokalitě (viz zápis z března a dubna 2015) požaduje KMČ č. 15 svolat jednání za účasti
věcně příslušných náměstků (JUDr. Martin Major, MBA – odbor ekonomický, RNDr. Aleš
Jakubec, Ph.D. – odbor koncepce a rozvoje, životního prostředí a Ing. Jaromír Czmero-odbor
investic a majetkoprávní), vedoucích příslušných odborů (Ing. Vladimír Michalička –
investice, RNDr. Petr Loyka, CSc. – životní prostředí), a členů KMČ č. 15 o dalším postupu
při řešení tzv. Neoralova parku. Je třeba např. zajistit pro občany z přilehlých domů alespoň
provizorní průchodnost „suchou nohou“ dané lokality i za nepříznivého počasí.
Pro iniciování schůzky se členové komise vyjádřili jednomyslně. Z důvodů pracovní
vytíženosti členů komise by bylo vhodné realizovat schůzku v odpoledních hodinách.
3.2. V nejbližších týdnech bude na ulici Střední Novosadská (od křižovatky na ul.
Velkomoravská po křižovatku s ul. Slavonínská) realizována bezbariérová úprava chodníků,
vč. obnovení zrušených přechodů u Penny a Polygrafického učiliště (vše dle norem). Nově
upraveny budou rovněž autobusové zastávky a nově zbudována stezka pro cyklisty. Termín
ukončení prací: konec roku 2015.

4. Různé.
4.1. Dne 6. 6. 2015 se koná Velká cena Olomouce 2015 – Mezinárodní turnaj ELITE
v kolové v zrekonstruovaném sportovně společenském sále ARX, Střední novosadská 202/48.
Všichni jsou srdečně zváni.
4.2. Od 30. 5. 2015 již nebude realizována autobusová doprava do obchodních center
Olomouc CITY a Haná.
4.3. V době státního svátku dne 8. 5. 2015 jsou sběrové dvory pro občany na ul. Chelčického
a v Hodolanech uzavřeny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.30.

Příští jednání KMČ č. 15 se koná dne 1. 6. 2015 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.

Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph. D.

