Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 3. 10. 2016
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:

1. Zahájení schůze
2. Připomínky ze strany PČR a MP
3. Podněty stran veřejnosti a čelnů komise
4. Jubilanti
5. Informace k rekonstrukci dětského hřiště na ul. Zikova
6. Různé

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30.
2. Připomínky k a ze strany PČR a MPO:
1. Na základě opakovaných upozornění občanů žádáme MP a PČR o kontrolu rychlosti na ul.
Slavonínská.
3. Podněty stran veřejnosti a členů komise:
1. Stanovisko KMČ k podnětu p. Jiřího Petra, který požaduje zrušení dětského pískoviště
naproti restaurace Bohemia.
Stanovisko KMČ: Pískoviště je poměrně vytížené a jeho zrušení tedy KMČ nepovažuje za
smysluplné. KMČ je jednomyslně proti zrušení pískoviště. Avšak navrhujeme kvůli
bezpečnosti (v souvislosti s novou cyklostezkou) sestříhání živého plotu mezi pískovištěm a
cyklostezkou na výšku 0.5 m. KMČ se domnívá, že takto budou děti (které případně
nepozorovaně opustí oplocený prostor pískoviště) lépe vidět. Cyklisty žádáme o ohleduplnost
a snížení rychlosti (nejen) v těchto místech.
2. Stanovisko KMČ stran návrhů změn zastávek: KMČ souhlasí s názvy Za Poštou (dříve
Nové Sady, sokolovna), Nové Sady (Nové Sady, žel. zastávka), Andělská (Nové Sady, U
kostela), Ahold (Nové Sady, Ahold).
3. Člen komise J. Mrajca informoval o pracovním setkání nad projektem na zřízení přechodů
na ul. Slavonínská (u ul. Vratislavova -je projektově připraveno a realizace na rok 2017 pokud schválí rada) a u nové výstavby bytů Slavonínské zahrady (na straně u restaurace U
Klásků ve vzdálenosti cca 100 m od ní)
4. KMČ podává podnět na zasazení stromů podél nově zřízené cyklostezky směrem od
restaurace Bohemia k ul. Werichova.
5. KMČ většinově neschválila zřízení depozitu pro kočky na ul. Skupova (proti 7, pro 3, 2 se
zdrželi).
6. Přechod. na ul. Družební. KMČ se bude dále zabývat podnětem D. Bajnara na obnovení
přechodu pro chodce na ul. Družební směrem k restauraci Bohemia.
7. KMČ se bude zabývat podnětem p. Rakovského. Jedná se o prosbu směrem k TS o zimní
údržbu chodníků k bytovým domům na ul. Slavonínská č. 20 a 22 v případě spadu sněhu.
8. Člen komise J. Flögel upozorňuje, že na základě jeho písemných požadavků nebyly dosud
odstraněny pneumatiky ve vnitrobloku na ul. Zikova vč. nefunkčních laviček.
4. Jubilanti:
Setkání s jubilanty se uskuteční dne 19. 10. v obřadní síni olomoucké radnice v časech
14.00 a 15.00. Členové komise se těší na setkání.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.30.

Příští jednání KMČ č. 15 se koná dne 7. 11. 2016 v 17. 30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP
Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D.

