Zápis z jednání KMČ č. 15 Olomouc – Nové Sady dne 2. 1. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:

1. Zahájení schůze
2. Připomínky ze strany PČR a MPO
3. Podněty stran přítomné veřejnosti a členů komise
4. Žádost o projednání směny pozemků.

1. Předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30.
2. Připomínky k a ze strany PČR a MPO:
1. Spolu se zástupcem MPO podporujeme a tlačíme na kompetentní představitele města, aby
se začali vážně zbývat problematikou realizace zřízení parkovacích domů (či nových
parkovacích míst) na území městské části Olomouc-Nové Sady. Vzhledem k pokračující
výstavbě a vzniku bytových domů se zvyšuje množství a provoz osobních automobilů,
zatímco počet parkovacích míst tomuto trendu hrubě neodpovídá!!! Narážíme následně m.j.na
stížnosti občanů týkajícího se nelegálního parkování v místech, které svým charakterem
ohrožuje všechny účastníky silničního provozu (parkování v nepřehledných místech,
v zatáčkách, v křižovatkách apod.). Viz podnět níže.
3. Podněty stran přítomné veřejnosti a členů komise
1. KMČ podporuje a bude se dále zabývat podnětem Mgr. J. Brady týkajícího se nelegálního a
v mnoha směrech nebezpečného parkování osobních automobilů a dodávek na ul. Družební
v části od bytového domu U Kapličky směrem na křižovatku k ul. Schweitzerova.
2. KMČ podporuje a dále se bude zabývat podnětem p. Navrátilové týkající se zřízení
chodníčku přes parčík V Kotlině, který by usnadnil přístup starším spoluobčanům
k tramvajové zastávce v dané lokalitě.
3. Návrhy na opravy chodníků: 2/2 chodníku ul. Zikova navazující na opravy z roku 2016,
chodník kolem školky na ul. Rožňavská, 2/2 chodníku na ul. Velkomoravská (směr od
zastávky k prodejně Lidl) navazující na opravu z podzimu roku 2015, chodník na ul. Družební
kolem bytového domu U Kapličky směr k restauraci Bohemia, zřízení chodníku na ul.
Slavonínská, oprava chodníku na ul. Kališnická. O jednotlivých návrzích bude komise
vzhledem k omezeným finančním prostředkům hlasovat.
4. Žádost o projednání směny pozemků.
1. SMOL/2012104/2016/OI/VZ/Fil Směna části pozemku v k. ú. Nové Sady u Olomouce č.
249/3 o výměře 1966m2 ve vlastnictví SMOL za část pozemku par. Č. 265/5 orná půda o
výměře 1800m2 a pozemek parc. č. 249/25 trvalý travní porost o výměře 166 m2, vše v k. ú.
Nové sady u Olomouce.
Vyjádření KMČ:KMČ nemá proti směně námitek.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 05.
Příští jednání KMČ se koná dne 6. 2. 2017 v 17.30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP Peškova
1. Jednání komise je veřejné.
Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D. (předsedkyně KMČ)

