Komise městské části č. 15. Olomouc – Nové Sady
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Dne 9. dubna 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 (na podnět SVJ Valdenská-Špálova a jeho předsedy p. Kopeckého) žádá o
častější kontrolu dodržování úklidu exkrementů majiteli psů v ulici Valdenská a
Špálova. Situace se (nejen v této lokalitě) stává neúnosnou. Žádáme důrazně majitele
psů o důsledný úklid exkrementů po svých psech!!!!
2. KMČ (na podnět MP) požaduje umístění vodorovného značení na parkovišti na ul.
Družební. Důvodem je nedisciplinovanost řidičů, kteří nesprávně parkují a brání tak
výjezdu ostatním vozidlům (fotodokumentace bude dodána).
3. KMČ požaduje (na základě p. Vaverčáka) kontrolu nesprávného parkování
v křižovatce na ul. Werichova 3 při vjezdu k Oltermu.
V.

Nové podněty stran občanů a členů komise:
1. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Kvapila) opravu drátěného plotu na
dětském hřišti mezi domy Rožňavská 18 a Družební. Pletivo je na několika
místech potrhané a hrozí poranění dětí.
2. KMČ žádá (na základě podnětu SVJ Špálova-Valdenská) rozmístění tabulí
upozorňující na nutnost odklízení psích exkrementů majiteli a nainstalování
košů se sáčky na exkrementy. Dále SVJ upozorňuje na důslednější kontroly
evidence počtu psů.
3. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Bačevské) o urychlení oprav na
dětském hřišti (viz zápis z 5. 2. 2018)
4. KMČ registruje a zařazuje do plánu oprav na některé z budoucích období
(podnět p. Křížkové) opravu chodníku v zadním traktu Werichova 14-18.
Žádáme TS o pravidelné odstraňování trávy z těchto chodníků.
5. KMČ (na základě podnětu p. Vaverčáka) požaduje: 1. instalaci provozního
řádu k dětskému hřišti za blokem Werichova 16-18, vč. uvedení zákazu
kouření, konzumaci alkoholu a omamných látek, vodění zvířat apod. 2. opravit
značně poškozený chodník u MŠ na ulici Rožňavská, pravděpodobně po
stavební činnosti na zateplení budovy v létě a na podzim 2017. 3. U Oltermu

vedle chodníku směrem k nákupnímu středisku Albert odstranit spadlý
reklamní panel po silném větru dne 8. 4. 2018, pravděpodobně z důvodů
prorezlých sloupků. Navrhujeme rovněž provést kontrolu všech podobných
panelů nejen na území MČ Nové Sady, ale i ostatních obvodech města
Olomouc z důvodů možného nebezpečí úrazu chodců (obdobný panel u se
nachází u zastávky MHD U Rybářského stavu).
VI.

Žádosti o sdělení stanoviska:

1. 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 souhlasí pouze s nájmem, pokud nebudou dotčena práva přístupu k sousedním
pozemkům (7-0-0).
2. SMOL/085341/2018/OMAJ/MR/Cih. Žádost o sdělení stanoviska k směně nemovitých
věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Parc č. 328/29 ostatní plocha o výměře 190
m2 v k. ú., obec Olomouc.
KMČ nesouhlasí se směnou. Preferujeme koncepční řešení podél celé ulice Schweitzerova (70-0). Zároveň požadujeme upřesnění polohy pozemku.
3. SMOL/058347/2018/OMAJ/MR/Tom. Žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých
věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Pozemky při ulici U Rybářských stavů
v lokalitě Koňský hřbitov.
KMČ souhlasí s budoucími pachty za účelem užívání zeleninové zahrádky a za účelem užívání
pozemků pod stavbami pro rodinnou rekreaci (7-0-0).
VII. Různé:

1. KMČ upozorňuje, že květnové setkání se z důvodů
následujícího svátku přesouvá na pondělí 14. 5. !!!! Čas
zůstává nezměněn.
2. Sběrová sobota Nové Sady: Valdenská (vedle domu č. 46), roh ulice
Zikova a Werichova

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 30.
Příští jednání KMČ se koná dne 14. 5. 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)

