Komise městské části č. 15. Olomouc – Nové Sady
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Dne 4. června 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 p. Ondrouška) žádá P ČR a MP o kontrolu a případné pokutování
cyklistů, kteří jezdí po chodníku na ul. Dolní Novosadská. Vč. požadavku umístit
v ulici přenosný radar. Řidiči nedodržují v této ulici předepsanou rychlost.
2. Na podnět (p. Vaverčáka) žádáme PČR a MP o kontrolu a sankcionování vozidel
nesprávně parkujících v křižovatce s ul. Werichova u Oltermu.
3. KMČ registruje podnět p. Čechmánka povolit stání na chodníku alespoň ze ¾ kvůli
průjezdnosti ulice (bílá čára). Jsme si vědomi, že se jedná o velký kompromis. A
pokud by to bylo možné, požadujeme nechat namalovat podél ulice Českobratrská
žlutou čáru a tím potvrdit zákaz stání v ulici, aby byl v této poměrně úzké ulici zajištěn
prostor 3m pro bezpečný a bezproblémový provoz.
4. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Bajerové) pokutování cyklistů, kteří jezdí po
chodníku. Jedná se o ulice Zikova a Fischerova.
5. KMČ požaduje vyřešení problematického parkování na křižovatce Zikova, Trnkova,
Rožňavská. Díky špatně zaparkovaným autům zabraňujícím v bezpečném výhledu
řidičům. Dochází zde k nebezpečným situacím.
V.

Podněty stran občanů a členů komise:
1. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Večeřové) opravu žulové cesty od
křižovatky Rooseveltova směrem k býv. Kojeneckému ústavu.
2. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Bajerové a také p. Bačevské ) opravu
dětského hřiště na ul. Zikova 20-24. Houpačka – pouze jeden prvek, ostatní
hrací prvky jsou poničené, pomalované. Vč. doplnění odpadkových košů.
K odbočce k domům Zikova 20-24 umístit značku „obytná zóna“, jelikož zde
řidiči jezdí nepřiměřeně rychle.
3. KMČ požaduje řešení situace v ul. Werichova stran hluku zásobovacích aut
směřující do stravovny (na návrh p. Krejčiříkové) vč. nedostatku parkovacích

míst v ulici. P. Krejčiříková navrhuje výstavbu parkovacího domu namísto
betonového hřiště.
4. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Řondka) opravu cesty na ul. Rožňavská
8-10.
5. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Krula) vyznačení parkovacích míst na
ul. Rooseveltova před vchody 92-94 a vybudování účinnějších zátarasů
chodníku u večerky na rohu ulice Skupova-Rooseveltova vedoucí ke
křižovatce na ul. Velkomoravská-Rooseveltova. Dle p. Krula po dotyčném
chodníku jezdí motorkáři a ohrožují chodce.
6. KMČ opět registruje stížnosti obyvatel ul. Rožňavská na rušení nočního klidu.
Žádosti o sdělení stanoviska:
1. SMOL/112985/2018/OMAJ/MR/Sac. Žádost o sdělení stanoviska k nabytí
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Parc. č. 364/1, č.
575/41, 575/42, 575/44, č. 825, č. 826/1 k.ú. Nové Sady, obec Olomouc.
KMČ souhlasí s nabytím, pokud nejsou pozemky zatíženy nějakým ekologickým
problémem.

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 25.
Příští jednání KMČ se koná dne 3. 9. 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)

