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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 1/2019 z jednání komise ze dne 7.1.2019 
 

 

Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, A. Adamíková, F. Pěruška, I. Poláchová, J. Stranyánek, D. 

Bradáč, P. Grasse, J. Rakovský, K. Šimek. J. Mrajca 

Hosté: zástupce MPO, občané (viz dobrovolná prezenční listina) 

 

 

Zahájení v 18.00 hod, jednání vedl J. Krátký. Komise v počtu 11/11 byla usnášení schopná.  

 

I. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII 

1) Podnět SVJ - Nevhodně umístěné 2 kontejnery před domem Voskovcova 10.  

Byly diskutovány možnosti nápravy (MPO, TSMO, MMOL a vlastník stanoviště).  

 p. Grasse záležitost prověří u Technických služeb města Olomouce (TSMO).  

2) Podnět SVJ - Parkování nepojízdných vozidel na ul. Voskovcova.  

 zástupce MPO prověří možnosti odstranění.  

3) Podnět SVJ - Zajištění bezpečnosti provozu na ul. Voskovcova.  

Diskutovány byly různé varianty ke snížení rychlosti (příčné prahy, měřič rychlosti, aj.). 

 zástupce MPO vyžádá krátkodobé umístění (zapůjčení) mobilního radaru s cílem 

analyzovat míru porušování 

4) Dotaz/podnět p. JŠ na využití odtahové služby pro špatně parkující vozidla na 

přeplněných ulicích k zajištění průjezdnosti a „výchovného efektu“. Zástupce MPO sdělil,  

že odtahová služba dosud slouží pouze k řešení výjimečných/kritických situací. 

 p. Krátký zjistí stanoviska komise dopravní 

5) Podnět p. K. na průjezdnost a bezpečnost + návrh řešení dopravního opatření ulic 

V Kotlině a Rokycanova. Podněty k dopravní situaci lokality se množí a KMČ bude usilovat 

o zlepšení stavu koncepčním a odborným řešením. 

 komise doporučila p. K. získat širší veřejnou podporu jeho návrhu od místních obyvatel.  

 

II. OSTATNÍ NÁMĚTY A POŽADAVKY PŘÍTOMNÝCH OBČANŮ: 

1) Podnět SVJ – Vodorovné značení parkovacích míst ul. Voskovcova. Nepanuje shoda  

na vhodnost vodorovného značení, neboť vyznačením klesne množství parkovacích míst.  

 KMČ zaujme stanovisko až po schválení regulačního plánu. P. Krátký prověří na Komisi 

dopravní možnosti provedení analýzy vhodnosti vodorovného značení parkovacích míst 

2) Stížnost SVJ - požadavek ze dne 4. 6. 2018 nebyl dosud plně vyřešen (podnět p. Ř.  

na opravu cesty na ul. Rožňavská 8-10). TSMO místo pouze označily, ale neopravily. 

 komise situaci u TSMO prověří 

3) Stížnost SVJ - Opakovaná stížnost na rušení nočního klidu z nonstop a baru  

a předzahrádky ul. Rožňavská. Členové komise zopakovali argumenty, že MMOL 

(potažmo KMČ) nemá legální pravomoci omezit nebo zakázat fungování nonstop baru,  

ani přes opakované porušování nočního klidu. Navíc je podloubí v majetku příslušných SVJ. 

 KMČ prověří legálnost umístění zahrádky (i s vědomím, že zahrádka samotná problém 



2 
 

neřeší) a doporučuje vždy volat MPO a domáhat se i dodržování domovního řádu soudní 

cestou. 

 

III. PODNĚTY DOŠLÉ KOMISI POŠTOU/ELEKTRONICKOU POŠTOU 

1) Žádost o opravu poškozeného oplocení pískoviště poblíž restaurace Bohemia  

 p. Krátký předá odboru ŽP 

2) Žádost o výměnu popelnic pro SVJ u pošty Jakoubka ze Stříbra 

 vyřídí MMOL/odbor městské zeleně a odpadového hospodářství nebo přímo technické 

služby (TSMO) 

3) Žádost/návrh/podnět, stížnost od p. JV (SMOL/293579/2018) – podnět prošetření 

činnosti KMČ, návrh na vyslovení zákazu vstupu, žádost o zastavení řešení požadavku 

občana Š. k angažovaní odtahové firmy a další. 

 KMČ v novém složení se při své práci řídí jednacím řádem a plní úkoly podle statutu. 

Současně respektuje principy demokracie, soutěže názorů, pravidla slušnosti, otevřenosti, 

transparentnosti, rovného přístupu a dodržování zákonů.  

 Problematika parkování na ul. Peškova bude řešena po schválení regulačních plánů  

a v rámci obecné koncepce dopravy. 

4) Stížnost p. U. (email ze dne 20. 12. 2018) na kritickou situaci s parkování na ul. 

Trnkova.  

 KMČ zaujme stanovisko a navrhne řešení po schválení regulačních plánů a koncepce 

dopravy/parkování. P. Vašut zatím provede rešerši problematiky parkování na sídlištích na 

Nových Sadech v kontextu možných řešení aplikovaných v jiným městech. 

5) Dotaz pana p. K. k zachování parkovacích míst ZTP na ul. Rooseveltova 92 a 94 
v souvislosti s výstavbou nové tramvajové trati (zápis KMČ #15 ze dne 5. 11. 2018). 

→ zaslána odpověď: parkovací místa ZTP zůstanou nadále zachována 

6) Požadavek na propagaci sociálních služeb pro seniory zřizovaných Olomouckým 

krajem. 

→ leták bude vyvěšen na veřejných nástěnkách KMČ a výhledově i na www KMČ 

 

IV. ŽÁDOSTI O STANOVISKA 

1) S-SMOL/212190/2018/OMAJ/Sim — Žádost o sdělení stanoviska k nájmu pozemku 

na ul. Schweitzerova za účelem vybudování přístřešku pro kontejnery.  

 O návrhu bylo hlasováno aklamací, návrh byl zamítnut (0 pro / 11 proti / 0 se zdrželo). 

Odůvodnění rozhodnutí: Navrhované umístění kontejnerů je nevhodné z pohledu dopravní 

bezpečnosti (ochranné pásmo komunikace) a současně koliduje s budoucí úpravou okolí 

křižovatky při výstavbě nové tramvajové trati. 

2) SMOL/298777/2018/OMAJ/MR/Vys — Žádost o sdělení stanoviska ke koupi zahrady 

na parc. č. 210/4.  

 O návrhu bylo hlasováno aklamací, návrh byl zamítnut (0 pro / 11 proti / 0 se zdrželo).  

Odůvodnění rozhodnutí: KMČ doporučuje rozhodnutí o odkupu pozemku odložit do doby, 

kdy bude přesně zakresleno a schváleno územní rozhodnutí pro protipovodňový val.  

3) S-SMOL/224345/2018/OMAJ/Ind — Žádost o sdělení stanoviska k pachtu části 

pozemku parc. Č. 134/4  

 O návrhu bylo hlasováno aklamací, návrh byl přijat (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo). 

Odůvodnění rozhodnutí: KMČ doporučuje pacht, neboť užívání pozemku ničemu nebrání. 
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4) SMOL/297769/2018OS/PK/V1c — Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 

komunikace na ul. Rožňavská 7 za účelem stěhování. 

 komise vzala na vědomí 

 

V. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI  

1) Volba nového zapisovatele. Zapisovatelem byl navržen Radim J. Vašut.  

 O návrhu bylo hlasováno aklamací, návrh byl přijat (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo). 

2) Volba nového schvalovatele zápisu. Schvalovatelem zápisu byl navržen Jan Rakovský.  

 O návrhu bylo hlasováno aklamací, návrh byl přijat (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo). 

3) Volba zástupce KMČ #15 v Komisi protipovodňových opatření (KPPO). Za člena 

KPPO byl navržen J. Rakovský.  

 O návrhu bylo hlasováno aklamací, návrh byl přijat (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo). 

 

VI. RŮZNÉ 

1) GDPR - paní Poláchová přednesla informaci o identifikaci občanů v zápisech jednání 

KMČ. Uvádět jména občanů v zápisech není v rozporu s Obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů (GDPR). Hlasováním aklamací bylo schváleno, že v zápisech se nebudou 

uvádět celá jména občanů, pouze s výjimkou, kdy si občané sami budou výslovně přát své 

celé jméno zmínit (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželo). 

2) Termín jednání KMČ 15 - doplněn termín letní schůze 29.7.2019. 

3) Webové a facebookové stránky - diskuze zůstala otevřena do další schůze. 

4) Regulační plány – diskuze odložena na další jednání. 

5) Plány oprav a činnosti KMČ – odloženy na další jednání. 

 

Poznámka: 

Požadavky na běžné opravy chodníků a místních komunikací, laviček, veřejného osvětlení, 

údržbu zeleně, zimní údržbu, svoz odpadu apod. je možné řešit přímo na webovém formuláři 

na www.tsmo.cz. 

 

Jednání komise bylo ukončeno ve 20.00. 

 

zapsal: Radim J. Vašut 

ověřil: Jan Rakovský 

schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15) 

 

Příští jednání komise 4.2.2019 v 18 hodin, Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou). 


