Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 2. 5. 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. Vyhláška o konzumaci alkoholu a žebrání na veřejnosti
5. Posílení systému separace a svozu papíru a plastů:
6. Sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí

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 na ul. Slavonínská a kontrolu dodržování předností zprava na ul.
Jeronýmova a Novosadský dvůr.
2. Dále prosíme o prověření a následné řešení kauzy odstavených a evidentně nepojízdných
aut (ul. Zikova 7 a Peškova), které zbytečně blokují parkovací místa.
3. Podněty stran veřejnosti a členů komise:
1. Požadavek p. Zbořila (viz minulý zápis). Pan Zbořil poděkoval za úpravu pískoviště
v blízkosti ul. Špálova a upozornil na chybějící lavičky. KMČ většinově odhlasovala instalaci
lavičky u pískoviště (10-1-0).
2. KMČ se bude postupně zabývat podněty p. Rakovského, který upozorňoval na nefunkční
pískoviště a lavičku na ul. Handkeho, kontroly umístění reklamních poutačů, stožár se
satelitem u cyklostezky (prodejna Lidl) a znečištěnou zeminu na parcelách ve vlastnictví
SMOL.
4. Vyhláška o konzumaci alkoholu a žebrání na veřejnosti:
KMČ navrhuje rozšířit zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti a žebrání (ještě mimo již
jmenovaná místa ve Vyhlášce) na následující lokality: lesík Penny Marketu (aut. zast. U
Rybářských stavů) a okolí pískovny Hamríz.
5. Posílení systému separace a svozu papíru a plastů:
Členové komise jednomyslně schválili zapojení se do projektu TSMO a .s. – posílení systému
separace a svozu tříděného odpadu. Občané budou včas informováni.
6. Sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí:
Č. j.: S-SMOL/197595/2015/OMAJ/Sac. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých
věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Parc. č. 342/3 ostatní plocha o výměře 30m2
a část pozemku parc. č. 715/3 ostatní plocha o výměře 95 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce.
Vyjádření KMČ: členové nesouhlasí s prodejem. Navrhujeme pacht po vyřešení otázky
případného protipovodňového opatření v dané lokalitě.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.30.
Příští jednání KMČ č. 15 se koná dne 6. 6. 2016 v 17.30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP

Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.

Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph. D.

