
Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 4. 4. 2016 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: dle prezenční listiny 

 

Program: 1. Zahájení schůze 

 2. Připomínky ze strany PČR a MP 

 3. Podněty stran veřejnosti 

 4. Povelské slavnosti 

 5. Hlasování členů KMČ o opravě chodníku 

 6. Výstavba nového dětského hřiště Lesní (v blízkosti ul. Lesní) 

 7. Různé   

                                                                                                                            

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30. 

2. Připomínky k a ze strany PČR a MPO: 

1. Na podnět občanů žádáme zdvořile PČR a MP v rámci pochůzek o pravidelnou kontrolu 

dodržování rychlosti dle dopravní značky v ul. Rožňavská (především v okolí místní MŠ). 

2. Předsedkyně upozornila přítomné příslušníky PČR a MP na akci stanovenou KMČ na 10. 

6. 2016 – Povelské slavnosti a požádala akceptování záboru místa v bezprostředním okolí 

kapličky. Dále požádala polici o spolupráci - vykonávání dozoru po celou dobu akce 

(především se jedná o zajištění bezpečnosti občanů). 

  

3. Podněty stran veřejnosti a členů komise: 

1. Požadavek p. Zbořila. Pan Zbořil poděkoval za úpravu pískoviště v blízkosti ul. Špálova a 

upozornil na chybějící lavičky. KMČ se bude tímto podnětem zabývat. 

2. KMČ se bude zabývat podnětem PhDr. Aleny Adamíkové, která upozornila na bezúčelné 

odstranění chodníku u nového bytového domu (u zastávky U Kapličky) ze strany na ul. 

Peškova. KMČ se bude tímto podnětem zabývat.  

 

4. Povelské slavnosti: 

KMČ jednomyslně schválila částku 100 000,- (z prostředků určených KMČ na tzv. nákup 

služeb) pro realizaci již tradičních Povelských slavností. 

 

5. Hlasování členů KMČ o opravě chodníku: 

Členové komise se hlasováním e-mailem většinově (8 členů komise) vyjádřili pro opravu 

chodníku na ul. Zikova (u Alberta) z prostředků rozpočtu 2,7 mil Kč na opravy schváleného 

Radou města na základě Dodatku č. 49 smlouvy  s TSMO. 

 

6. Výstavba nového dětského hřiště Lesní (v blízkosti ul. Lesní).  

KMČ vzala na vědomí a zároveň jednomyslně podpořila výstavbu nového dětského hřiště 

Lesní (v blízkosti ul. Lesní).  

 

7. Různé: 

1. Termín sběrové soboty by stanoven na 7. 5. 2016. Kontejnery budou umístěny na ul. 

Valdenská (vedle domu č. 46) a na rohu ulic Zikova a Werichova.  

 

 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.30. 



 

Příští jednání KMČ č. 15 se koná dne 2. 5. 2016 v 17.30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP 

Peškova 1. 

Jednání komise je veřejné. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph. D.  

 

 


