Komise městské části č. 15. Olomouc – Nové Sady
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Dne 4. září 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:
1. KMČ informuje o podnětu p. Zbožínkové, která si opakovaně stěžuje na
střelbu? v lokalitě ul. Slavonínská. Dále pak na „nesnesitelný mrak kouře“ z pozemku,
který obývají bezdomovci.
2. KMČ na podnět pana Rakovského informuje MP o nelegálním výlepu plakátů.

V.

Podněty stran občanů a členů komise:
1. KMČ požaduje (na základe podnětu pana Řondka) na vykácení stromu na ul.
Rožňavská (u MŠ), který znečišťuje padajícími plody okolí a poškozuje již tak
zdevastovanou střechu přístřešku nad popelnicemi.
2. KMČ trvá řešení křižovatky (ve tvaru T) z ul. Schweitzerova na ul.
Slavonínskou a Jižní. Nově vystavěná myčka zhoršuje v výhled řidičů a hrozí
zvýšené nebezpečí dopravní kolize. KMČ (jako již při prvním upozornění na
tuto situaci) navrhuje umístění zrcadla na vhodném místě, by se zvýšil přehled
při odbočování z vedlejší ulice. Na vozovce vytvoření přerušované čáry, která
by přesně vymezila průjezdný pruh po ulici Slavonínská. Tím by se přesněji
vymezila hranice křižovatky, kam mohou automobily z ul. Schweitzerova
najíždět do křižovatky.
3. KMČ požaduje opravu chodníku malého rožku u MŠ na ul. Střední
Novosadská.
4. KMČ registruje opakované podněty k lokalitě ul. V Kotlině, Rokycanova (p.
Obrusníková). KMČ navrhuje řešení: učinit ulici V Kotlině jednosměrnou a
omezit provoz ul. Rokycanova (značkou obytná zóna?).
5. KMČ upozorňuje na opakované stížnosti p. Večerky na rušení nočního klidu
v bezprostřední blízkosti místních pohostinských zařízení v podloubíčku ul.
Rožňavská.
6. KMČ požaduje (na podnět občanů) opravu silnice Dolní Novosadská, která je
díky dřívější realizaci přípojek „zprohýbaná“. Nefunkční jsou rovněž odtokové
kanály.

7. Dále požadujeme zřízení přechodu pro chodce na stejné ulici v místech
prodejny Drogerie.
8. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Ondrouška) umístění příčného prahu na
ul. Andělská. Důvodem je snížit rychlost aut přijíždějících k a od Kaprodromu.
KMČ odsouhlasila jednomyslně opravu druhé poloviny chodníku na ul. Zikova, která
navazuje na opravu z roku 2016.
Informace:
1. Informace z veřejného jednání strategického plánu rozvoje města.
2. Informace z jednání o II. etapě tramvajové trati.
3. Informace z komise pro architekturu.

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 15.
Příští jednání KMČ se koná dne 2. října 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)

