Komise městské části č. 15– Olomouc – Nové Sady
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Dne 6. února 2017
I.

Zahájení: předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30

II.

Prezence: viz. prezenční listina uložená u předsedkyně komise.

III.

Schválení minulého zápisu: kontrola minulého zápisu a informace o podnětech
vyřešených či v řešení.

IV.
1. Připomínky k a od PČR a MP:
Žádáme PČR a MP o spolupráci při kontrole rychlosti na ul. Slavonínská a
případné konstruktivní řešení situace (umístění radaru, časté kontroly apod.). Přítomným
příslušníkem PČR bylo přislíbeno brzké řešení týkající se kontrol rychlosti na této ulici.
KMČ rovněž žádá o konstruktivní řešení nebezpečného parkování např. v křižovatkách
(aktuálně na ul. Peškova). Byl by řešením odtah špatně parkujícího vozidla, botička
apod.?
2. Hlasování o opravách chodníků:
Většinově (vč. hlas po e-mailu) se KMČ rozhodla pro dokončení opravy chodníku
na ul. Zikova 5-13.
3. Název nově vznikající ulice: KMČ spolu s občany vygenerovala návrhy pro
pojmenování: Šišatá, Prostějovská, Blatecká, Polní, Lomená, Pastviska, Na Pastvisku.
Další návrhy možno posílat e-mailem předsedkyni KMČ.
4. Termín Povelských (Novosadských) slavností byl KMČ stanoven na pátek 9.
června 2017. KMČ odsouhlasila částku na realizaci do 100 000, -

V.

Podněty stran občanů a členů komise:
1. KMČ se bude zabývat podnětem p. Petra týkající se nadměrného hluku
z restaurace Bohemia (zvláště v letních měsících). Problematické je i umístění
lavic v podloubí, zvláště pak na rohu, kde se potkávají cyklisté a chodci
(naproti dětské pískoviště)
2. KMČ odpoví na podnět p. Dokládalové týkající se absence laviček podél řeky
Moravy a otázky volného výběhu psů v této lokalitě.
3. KMČ se bude zabývat podnětem p. Kocourkem týkající se vymezení Zóny 30.
Konkrétně v ulicích V Kotlině, Rokycanova, Jakoubka ze Stříbra, Za poštou a
Krakovská. Cílem je redukce a zpomalení dopravy v této lokalitě.
4. KMČ se bude zabývat podnětem p. Rakovského na zrušení dvou nefunkčních
pouličních lamp za domem Slavonínská 22 (konec slepé ul. Na Pažitu) a
podnětem k opravě schodů na ul. Teichmannova.

5. KMČ se bude zabývat podnětem p. Fischera týkající se oprav povrchu
komunikace Mišákova (část blíže k Velkomoravské).

VI.

Vyjádření a stanoviska KMČ:
1. Žádost o povolení předzahrádky u cukrárny – kavárny Kaplička (bytový
komplex Družební 769/2F). KMČ souhlasí. Připomíná však, aby nebylo
zapomenuto při instalaci zahrádky i na pohodlný přístup pro tělesně postižené
občany.
2. Č. j. SMOL/291616/2016/OMAJ/MR/Mic. Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovitých věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Část
pozemku parc. č. 320/1 ostatní plocha o výměře 567 m2 v k. ú. Olomoucměsto. KMČ jednomyslně nesouhlasí s prodejem z důvodu dalšího
nepřípustného zahušťování zástavby v této lokalitě.
3. Č. j. SMOL/292822/2016/OMAJ/MR/Ind. Žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovitých věci případně nájmu ve vlastnictví statutárního města
Olomouce. Část pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú.
Olomouc-město. Zřízení předzahrádky v přízemí budovy č. p. 798,
Schweitzerova 99a. KMČ jednomyslně doporučuje pronájem.

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 25.
Příští jednání KMČ se koná dne 6. 3. 2017 v 17.30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP Peškova
1.
POZOR: dubnové jednání KMČ bylo výjimečně přesunuto (a přesunutí odsouhlaseno) na
pozdější termín 10. 4. 2017
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D. (předsedkyně KMČ)

