Komise městské části č. 15. Olomouc – Nové Sady
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Dne 5. února 2018
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 ve spolupráci s P ČR apeluje na občany, aby stále dbali pečlivé ochrany svého
majetku (nenechávat cenné věci v autech, zamykali vchodové dveře domů a sklepů).
2. KMČ požaduje po MP pravidelnou kontrolu ul. Myslbekova, na kterém stává
dodávka. Chodník se takto devastuje a lidé u domů vycházejí často před toto auto.
3. KMČ žádá o spolupráci MP stran dohlížení nad uklízením psích exkrementů. Situace
(dle přítomných občanů) začíná být neúnosná.
4. MP upozorňuje na zvýšené krádeže aut typu Škoda v naší lokalitě a žádá majitele této
značky o důsledné zabezpečení vozidel.
5. KMČ upozorňuje (na podnět p. Prchala) a prosí o spolupráci MP a P ČR stran
montroly rušení nočního klidu v lokalitě Restaurace U Golema.

V.

Podněty stran občanů a členů komise:
1. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Zuntycha) propojení chodníku na ul.
Špálova a Mišákova (nároží).
2. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Krejčiříkové) pravidelné uklízení zálivů
s popelnicemi na ul. Werichova 13-15 (fotodokumentaci dodáme).
3. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Vysloužila) revitalizaci sběrného místa
domovního odpadu naproti vchodů Werichova č. 19 a 21. V havarijním stavu
je povrch a místo kapacitně nevyhovuje počtu popelnic. Dále je požadována
oprava chodníku před domy Fischerova 19-23. O tomto požadavku hlasuje
komise, jelikož návrhů na opravy chodníků je mnoho.
4. KMČ požaduje (na podnět p. Judasové) zarovnání prohlubní na okraji nově
opraveného chodníku na ul. Zikova.

5. KMČ požaduje (na žádost p. Rakovkého) kontrolu úklidu ul. Slavonínská,
která je neustále znečišťována vozidly ze stavby. Dále pak umístění stojanů se
sáčky na psí exkrementy v prostoru kolem Moravy.
6. KMČ požaduje (na žádost p. Bačevské) na ulicích Peškova, Voskovcova,
Werichova Zikova, Fischerova, Družební apod .a také u dětských hřišť umístit
cedule, s upozornění, že v případě, že majitelé psů nebudou exkrementy po
svých psech sbírat, tak jim hrozí peněžitá pokuta.
7. KMČ požaduje (na podnět paní Bačevské) rozmístění odpadkových košů podél
obchodů na ul. Rožňavská směrem k Bille po ul. Zikova.
8. KMČ požaduje opravu dětského hřiště (na podnět paní Bačevské) na ul.
Fischerova, na kterém chybí plot. Na stejném hřišti chybí opěradlo lavečky. Je
zde rovněž návrh doplnit herní prvky podobné těm na hřišti Rákosníček?
Žádosti o sdělení stanoviska:
1. SMOL/014516/2018/OMAJ/MR/Bel. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Část pozemku
parc. č. 208/21 ostatní plocha o výměře 6m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc.
KMČ souhlasí s prodejem. (10-0-0)
2. SMOL/279279/2017 OMAJ/MR/Bel. Žádost o sdělení stanoviska ke směně a
nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Parc. č.
170/10 orná půda, části pozemků parc. č. 170/9 orná půda 3485 m2, parc. č. 170/8
orná půda o výměře 264 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc, část pozemku parc.
č. 798/5 orná půda o výměře 359 m2 k.ú. Slavonín, obec Olomouc.
KMČ považuje obě žádosti za dosti nejasné. Souhlasíme s nájmem. (hlasování
per rollam)
Různé:
1. KMČ schválila částku 100 000,- na realizaci Novosadských slavností, které
se budou konat dne 8. června 2018.

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 30.
Příští jednání KMČ se koná dne 5. března 2018 v 17: 30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP
Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D. (předsedkyně KMČ)

