
Zápis KM� �. 15 – Nové Sady ze dne 14. dubna 2008 
 
 
P�ítomni:  
Mgr. Antoním Stan�k, Ph.D. (p�edseda), Mgr. Gabriela Medve�ová (tajemnice KM�), Ji�í 
Kracík, Mgr. Milan Langer, Ing. Vít Plachta, Ji�í St�íž, Mgr. Zde�ka Vamberová,  
Mgr. Richard Šrámek. Ph.D. 
 
Omluveni: 
Lubomír Coufal, Jarmila Kalmanová 
 
Zástupce m�stské policie. 
 
Ob�ané m�stské �ásti: 
Obyvatelé m�stské �ásti Nové Sady dle prezen�ní listiny. 

 
 

Program: 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu z minulé sch�ze KM� 
3. P�ipomínky ob�an� ohledn� stavebních prací na ul. Dolní Novosadská, p�echody pro 

chodce, opravy chodník� 
4. Vyjád�ení zástupce m�stské policie k aktuálním problém�m m�stské �ásti �. 15 
5. Stanoviska KM� 
6. R�zné 
7. Záv�r 

 
 
Ad 1) 
P�edseda KM� zahájil jednání v 17.30. 
 
Ad 2) 
P�edseda KM� provedl kontrolu zápisu z minulé sch�ze ze dne 10. b�ezna 2008. 
 
Ad 3) 
 
Zpožd�ní zahájení stavebních prací – kanalizace Dolní Novosadská 
Ob�ané ulice Dolní Novosadská vyjád�ili nespokojenost nad zpožd�ním stavebních prací, 
které m�ly být zahájeny již v v b�eznu. 
Zástupce stavební firmy p. Zedek prost�ednictvím p�edsedy KM� informoval, že nebude 
chodit každý m�síc na sch�zi komise, ale dostaví se jednou za �tvrt roku s komplexními 
informacemi. 
P�edseda KM� tlumo�il v plénu výsledek jednání s p. Zedekem, že je t�eba ur�it kontaktní 
osobu, která bude na pond�lních sch�zkách projednávat aktuální problémy ob�an� aktuáln� 
zasažených stavebními prácemi. Do doby, než bude stanovena odpov�dná osoba dává 
p�edseda k dispozici ob�an�m svou emailovou adresu. 
 
 
 



P�etrvávající neut�šený stav s bezpe�ností silni�ního provozu na silnicích Slavonínská, 
Schweitzerova, St�ední Novosadské, Dolní Novosadské, Rooseveltova 
 
Ob�ané op�t upozor�ují na dlouhodobý problém nedostatku vhodn� umíst�ných p�echod� pro 
chodce. Týká se to p�edevším lokality Dolní Novosadské u kostela, dále pak ulic Slavonínská 
– chybí p�echod u zastávek MHD, což siln� poci�ují t�lesn� postižení spoluob�ané, 
Schweitzerova – obdobná situace chyb�jících p�echod� u zastávek MHD, které denn� 
využívají stovky d�tí a senior�. Auta zde jezdí nep�im��enou rychlostí – hrozí vážné 
dopravní nehody! Padl i návrh, zda by bylo možné v t�chto místech n�jakým zp�sobem  
zpomalit rychlost projížd�jících vozidel. V této v�ci bohužel neusp�la a ni m�stská policie, 
nebo� jejich žádost v této v�ci stále leží na p�íslušném odboru dopravy.  
 
Stanovisko KM�: 
KM� žádá v této v�ci písemné stanovisko odboru dopravy MmOl a ú�ast odpov�dného 
zástupce na jednání KM� (nejlépe v m�síci kv�tnu 2008) za ú�elem podání podrobn�jších 
informací. 
 
Ob�ané si st�žují, že chodník na ul. Slavonínská nebyl kvalitn� opraven.  
P�edseda KM� nesouhlasí s názorem ob�an� a informoval o tom, že p�i oprav� chodníku byla 
MmOl vybrána varianta využívající p�vodní dlažbu, což se zákonit� muselo projevit na 
úrovni opraveného chodníku. Osobn� práci p�evzal od zástupce firmy Presbeton Nova, s.r.o. a 
konstatuje, že byla odvedena v kvalit� odpovídající v cen� 68 953,- K�. Na práci je p�irozen� 
záruka, která bude využita, pokud se objeví nedostatky. 
 
Požadavek na p�edlážd�ní ul. Vratislavova, kde je chodník poškozen po povodních  
a jeho údržba v zimních m�sících je velmi obtížná.  
 
Požadavek na o�išt�ní chodník� od pror�stající trávy: 

- v úseku Slavonínská sm�r ke trati, 
- v úseku Schweitzerova – nová zámková dlažba, kterou pror�stá tráva 

 
Požadavek na zkulturn�ní autobusové zastávky MHD.  
 
Požadavek na opravu cesty mezi Klubem A1 a domem �. 57.  
 
Obdobná situace s chodníky je v celém úseku St�ední a Dolní Novosadské. 
 
Stanovisko KM�: 
KM� konstatuje, že v celé lokalit� je dlouhodob� zanedbána údržba chodník� a obrací se 
touto cestou na MmOl a TSmOl o písemné stanovisko k výše uvedeným požadavk�, jež 
považujeme za opodstatn�né.  
 
Nedoru�ování Radni�ních list� 
Mnozí ob�ané na Dolní Novosadské stále nedostávají do svých schránek Radni�ní listy. KM� 
je vyzvala aby se obrátili na �eskou poštu, která podle n�kterých informací je v sou�asnosti 
jejich distributorem. 
 



Požadavek na odstran�ní �erné skládky 
Ob�ané žádají likvidaci �erné skládky v míst� mezi h�bitovem u kostela sv. Filipa a Jakuba na 
Dolní Novosadské  a Kovošrotem.  
 
KM� se obrací na TSmOl s žádostí o odstran�ní této �erné skládky a MP Olomouc o zvýšený 
monitoring oblasti, kde se v posledním �ase vyskytují bezdomovci. 
 
Ad 4) 
 
Zástupce m�stské policie potvrdil, že radar na ul. Rooseveltova z�stane ješt� n�jaký �as na 
svém míst�. Pozd�ji bude umíst�n na jiná riziková místa. 
 
Pan Kracík, �len KM�, navrhuje, aby se MP zam��ila na kontrolu cyklist�, zda jezdí po 
stezce pro cyklisty. Jedná se o místo kolem autobusové zastávky u u�ilišt�. Cyklisté se zde 
chovají velmi neukázn�n�. Dále pak upozor�uje na problém s bezdomovci, kte�í p�ebývají 
vedle h�bitova. Policie se toto snaží s v�tším �i menším úsp�chem �ešit. 
 
Zástupce MP Olomouc informoval o tom, že zajišt�ní odstavených vým�níkových stanic na 
Werichov� ulici a ulici dr. Mišáka je podle p�íslušných norem. 
 
Ob�ané op�t otevírají problém nedostatku parkovacích míst. 
Zástupce policie navrhuje, zda by se místo „boti�ek“ mohla špatn� parkující vozidla nechat 
odtáhnout. Nebo zda hledat n�jaké jiné �ešení? (nap�. parkovací lístky?)  
 
�lenové KM� v diskusi k problému konstatují, že je celkem jedno, zda bude postih probíhat 
formou odtažení �i „boti�ek“. Problém je ale v chronickém nedostatku parkovacích míst 
na sídlišti Nové Sady jih, Zikova apod.  
Pan Plachta, �len KM�, otevírá otázku výstavby parkovacího domu. 
 
Zele� 
 
Pan St�íž, pan Langer �lenové KM�, po�ádali o odstran�ní uschlých strom� p�ed ZŠ Dr. 
Milady Horákové a jejich nahrazení novými. 
 
Pan Langer upozornil na nedokon�enou úpravu ploch u malého parkovišt� na ulice Handleno 
vedle vjezdu do garáží (mezi vjezdem a vým�níkovou stanicí) – chybí zele�! 
 
Ad 5) 
 
�j.: SmOl/Maj/22/1518/2008/Ji 
Žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu s následným odprodejem – �ást parc. �. 235/23 
orná p�da o vým��e 263 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc za ú�elem výstavby bytového 
domu (dot�ena bude pouze rohem bytového domu), vjezdu do garáží pod bytovým domem, 
parkovacích stání a chodník�. 
 
�lenové KM� nemají námitek. 
 
�j.: SmOl/ŽP/55/6455/2008/Ste 
Žádost o stanovisko k odstran�ní lave�ek (zbytk� – pouze železa) nacházející se u dom� 
�. 13 – 15 a u domu �. 22 na ulici Družební. 



 
�lenové KM� nemají námitek s odstran�ním lave�ek. 
 
�j.: SmOl/ŽP/55/7027/2008/Ste 
Žádost o stanovisko k odstran�ní lave�ek (zbytk� – pouze železa) nacházející se za domy 
�. 18 – 22 a 24 – 26 na ulici Fischerova. 
 
�lenové KM� nemají námitek s odstran�ním lave�ek. 
 
Dopis Spole�enství vlastník� Fischerova 705/12 a 704/14 Olomouc – Nové Sady,  
I�O 268 09 770 , vy�izuje JUDr. B�etislav Smr�ka. 
 

- upozorn�ní na neupravenou plochu u fotbalového h�išt� a u hospody (nezpevn�ný 
povrch je rozjížd�n autobusy, auty, dodávkovými auty a dochází k poškozování 
nového asfaltového povrchu) 

- upozorn�ní na havarijní stav esovitého chodní�ku za Fischerovou ulicí, který se vine 
mezi h�išti a upravenými plochami se zelenou vegetací – p�i dešti a tání jsou zna�né 
�ásti chodníku pod vodou a chodci se musí brodit vodou �i obcházet kaluže po 
rozbahn�ném trávníku 

 
KM� se seznámila s obsahem dopisu a s jeho obsahem pln� souhlasí. Upozor�uje i na to, 
že chodník využívají i t�lesn� postižení spoluob�ané, kte�í v lokalit� bydlí a havarijní 
stav chodníku jim p�sobí zna�né potíže! 
 
Dopis bude p�edán TSmOl s žádostí o písemné stanovisko k požadavku na opravu chodníku a 
zpevn�ní p�edm�tné �ásti cesty. 
 
Ad 6) 
 
Sb�rová sobota 12. dubna 2008 
�lenové KM� vyhodnotili rozmíst�ní kontejner� b�hem jarní sb�rové soboty jako efektivní a 
d�kují touto cestou TSmOl. 
 
Pro podzimní sb�rovou sobotu v roce 2008 žádá KM� o umíst�ní jednoho kontejneru do 
ulice Peškova k domu s pe�ovatelskou službou (obdobn� jak tomu bylo na podzim roku 
2007). Žádáme o p�edání požadavku na p�íslušný odbor MmOl a odd�lení TSmOl a zaslání 
písemného vyrozum�ní.  
 
Drobné rekrea�ní plochy 
P�edseda KM� informoval �leny o materiálu odboru koncepce a rozvoje MmOl – p�ehled 
stávajících drobných rekrea�ních ploch (h�išt� sportovní, d�tská, dopravní, v rámci 
subjektu MŠ, ZŠ, voln� p�ístupná atd.). Vzhledem k tomu, že materiál by m�l být poskytnut 
ve�ejnosti prost�ednictvím internetových stránek m�sta, požaduje OKR MmOl posouzení jeho 
aktuálnosti, opravu �i dopln�ní. 
P�edseda KM� zajistí kopie materiálu pro �leny KM�, p�ípadn� jejich neskenování  
a rozeslání  zájemc�m prost�ednictvím emailu. 
 
Jednání k projektu pro stavební povolení – rozší�ení parkovacích stání Olomouc, ul. 
Skupova a Trnkova 



P�edseda KM� se jednání nemohl zú�astnit, nebo� pozvánka byla doru�ena po termínu 
konání jednání. P�vodním adresátem byla bývalá p�edsedkyn� KM� p. Kolmanová. P�edseda 
KM� se podivil nad tím, že ješt� v b�eznu 2008 nejsou k dispozici správné rozd�lovníky! 
 
P�edseda KM� informoval �leny materiálu P�ehled �inností TSmOl v m�síci dubnu 2008. 
P�edseda KM� prosí, zda by materiál – tabulka P�ehled �inností – mohla být zasílána 
elektronicky na emailovou adresu p�edsedy KM�. 
 
P�edseda KM� informoval o iniciativ� paní M. Meckovské, manažerky MC Provázek  
a materiálech ke „Kampani M�sto pro d�ti“. Materiál bude p�epískán �len�m KM�  
a p. Mecková bude p�izvána na p�íští KM�. 
 
Zápis bude na výslovnou žádost zaslán p. Chromkové J., Slavonínská 43. Olomouc. 
 
Ad 6) 
 
P�íští sch�ze komise se bude konat 12. kv�tna 2008 v 17.30 na obvyklém míst�. 
 
P�edseda KM� ukon�il zasedání v 18.45. 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Gabriela Medve�ová 
Kontroloval: Mgr. Antonín Stan�k, Ph.D. 


