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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 2/2019 z jednání komise ze dne 4.2.2019 
 

 

Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, F. Pěruška, I. Poláchová, J. Stranyánek P. Grasse, K. Šimek. 

J. Mrajca, D. Bradáč (příchod 19:00) 

Nepřítomní: A. Adamíková 

Hosté: zástupci MPO a PČR, občané (viz dobrovolná prezenční listina) 

 

 

Zahájení v 18.00 hod, jednání vedl J. Krátký. Komise v počtu 9/11 resp. 10/11 byla usnášení schopná.  

Zapisovatelem zvolen R. J. Vašut, schvalovatelem zápisu J. Rakovský. 

 

I. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII 

1) Stížnost pí T. na ztížený výjezd z garáží DPS na ul. Peškova. Navrhuje použití horizontálního značení 

„klikatá čára“.  

 Nepatří do působnosti PČR/MPO. Požadavek bude předán odboru dopravy a územního rozvoje/DK.  

2) Dotaz občana na možnosti zvýšení frekvence preventivních obchůzek MPO. Zástupce MPO potvrdil 

malý počet strážníků a jejich omezené možnosti na velkém území. 

 Navrhujeme navýšení hlídkové činnosti v MČ Nové Sady a navýšení počtu strážníků ve vztahu k počtu 

obyvatel v naší MČ a jiných MČ Olomouce.  

3) p. Vašut upozornil na dlouhodobě nebezpečně zaparkované auto (vrak) na ul. U Dětského domova  

 Zástupce MPO prověří situaci a možnosti.  

 

II. PODNĚTY NOVĚ DOŠLÉ KOMISI POŠTOU/ELEKTRONICKOU POŠTOU 

1) Podnět na rozšíření dětského hřiště na ul. Lesní. Návrh rozšířit o prvky vhodné i pro starší děti. Komise 

návrh podporuje (také s ohledem na odlehčení situace kolem nedaleké kaple NPPM nevhodně využívané 

dětmi jako hřiště).  

 Dotaz na odbor architekta, je-li rozšíření hřiště je možné. 

 KMČ žádá o rekonstrukci a doplnění prvků pro děti 6–18 let za současného komplexního řešení celé 

lokality s dětskými hřišti Lesní a Fischerova. KMČ bude aktivně spolupracovat na výběru prvků. 

2) Podnět p. MŠ k dokončení opravy fontánky na veř. parcele 509/3. Žádost o vytvoření replik soch koní 

a zprovoznění fontánky. Komise návrh podporuje. 

 Dáváme podnět k dokončení těchto dříve přislíbených (2 roky) úprav a v návaznosti na dokončení oprav 

ulic (Myslbekova) dokončit také opravu fontány s přilehlým okolím. 

3) Podnět pí. D. Žůrkové (KMČ #20 Povel) k vyřešení kritické dopravní situace poblíž ZŠ Holečkova. 

Silnice (využívaná ke krátkému zastavení aut k vystoupení/nastoupení dětí do ZŠ/MŠ) neodpovídá frekvenci 

dopravy, auta parkují na rozbahněném trávníku, situace je nepříjemná pro chodce i řidiče aut.  

 Dáváme opakovaný podnět (odbor dopravy a územního rozvoje – ODÚR) ke koncepční úpravě celého 

prostoru ul. Holečkova mezi ZŠ a domy č. 9 a 11 (točny) - tj. rozšíření silnice a zřízení parkoviště pro 

krátkodobého stání (15 min) pro vystoupení/nastoupení dětí a současně lepší uspořádání a navýšení 

parkovacích míst pro místní obyvatele. 

4) Podnět pí RD ke stavu komunikací poblíž Novosadského Dvora. Zajištění bezpečné cesty zastávkám 

MHD z oblasti Novosadský Dvůr – špatný přístup pro chodce, bez osvětlení; Výstavba chodníku pro pěší 

byla přislíbena býv. primátorem A. Staňkem (zpracování projektové dokumentace na r. 2019). 

 prověříme (p. Krátký), zda-li je posun v realizaci projektu výstavby 

5) Podnět pí RD ke znečištění mostu na ul. U Dětského domova holuby.  

 předáváme podnět MMOL ke komplexnímu řešení přemnožení holubů v celé lokalitě Nové Sady a Povel, 

neboť se zde vyskytuje několik hejn s 50 – 100 ptáky. 
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III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA 

1) SMOL/275254/2018/OMAJ/MR/Sim — Žádost o sdělení stanoviska k pachtu pozemku části parc. č. 

680/3 (pěstování biozeleniny na 5 let). Návrh: doporučit pacht pozemku na dobu 5 let. 

 O návrhu bylo hlasováno aklamací, návrh byl zamítnut (2 pro / 7 proti / 1 se zdržel). 

Odůvodnění rozhodnutí: KMČ nedoporučuje pacht na tak dlouhou dobu, ale doporučuje pozemek 

pronajmout pouze na 1 rok (jako dosud), aby pozemek zůstal disponibilní.  

2) SMOL/299156/2018/OMAJ/MR/Ind — Žádost o sdělení stanoviska k pachtu pozemku části parc. č. 

134/4. Návrh: doporučit pronájem. 

 O návrhu bylo hlasováno aklamací, návrh byl přijat (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo). 

Odůvodnění rozhodnutí: KMČ doporučuje pacht, neboť užívání pozemku ničemu nebrání.  

3) Požadavky na opravy Autobusové čekárny (zast. Čistička) a na likvidaci černé skládky za žel. 

přejezdem (23.1.2019) 

 Komise bere na vědomí.  

4) Výstavba chodníku – ul. Myslbekova 

 Komise bere na vědomí.  

5) Opravy chodníků dražších než 300 tis. Kč 

 Požadujeme ponechat opravu chodníků na ul. Velkomoravská a Družební-Rožňavská v seznamu plánu 

oprav pro rok 2019 (a dokončit tak započatou nebo přislíbenou opravu z předešlých let).  

6) Prostředky na estetizaci veřejného prostranství 

 Dotaz na stav realizace oprav fontány a přilehajícího parku na ul. Myslbekova a případnou možnost 

podpory tohoto projektu (viz bod II/2), případně na bližší specifikaci využití prostředků na jiné akce (např. 

častější kosení břehů Moravy, sadby lučních květin, apod.) 

 

IV. RŮZNÉ 

1) Vytvoření webových stránek KMČ #15 propojených s facebook profilem. Návrh vytvořit web pro 

prezentaci aktualit spojených s činností KMČ a životem v MČ, paralelně vytvořit účet na facebooku.  

 O návrhu bylo hlasováno aklamací, návrh byl přijat (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo). Odsouhlasena byla 

zároveň struktura webu, aklamací byla odsouhlasena (10 / 0 / 0) střední varianta („silver“). 

2) Výstavba parku v býv. Neoralově rybníku (Švýcarské nábřeží).  

 Komise se dotazuje v jaké fázi je příprava výstavby parku v lokalitě býv. Neoralova rybníku 

(majetkoprávní vztahy, příprava dokumentace, plány výstavby).  

 

V. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ 

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

a předzahrádky ul. Rožňavská. Pan PŘ. zopakoval (email) své požadavky na řešení problematiky rušení 

nočního klidu, kontrolu legálnosti využívání předzahrádky a vyřešení požadavku opravu komunikace. 

Recentně byla podána na MMOL petice „Za dodržování nočního klidu v ulici Rožňavská“. 

 Komise pozve k veřejné diskuzi na dubnovou schůzi majitele baru Q7 p.VR, zástupce petentů zmíněné 

petice a garanta KMČ #15 (M. Tichý). 

2) Stížnost SVJ Rožňavská – dotaz k realizaci oprav komunikací na ul. Rožňavská (podnět ze dne 

4.6.2018), který nebyl dosud vyřešen.  

 K opravě komunikace se nepodařilo získat potřebné informace, pí. Poláchová situací dále prověří. Komise 

požaduje realizaci oprav, viz také bod III/5. 

3) Podnět SVJ Rožňavská - požadavek na MHD spojení Nových Sadů s FN OL.  

 situaci s MHD prověříme (ODÚR) 

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

 p. Grasse předal podnět, nyní řeší Technické služby města Olomouce (TSMO). 

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

 problém vyřešen, automobily odstraněny.  

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

MPO má málo radarů a mnoho požadavků na měření kontroly rychlosti. KMČ obdržela návrh KMČ 
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Tabulový vrch na společné zakoupení radaru, jež by byl společný pro více sousedních KMČ. Po diskuzi bylo 

doporučeno, aby radary vlastnilo a spravovalo jen SMOL, resp. městská policie a jejich počet sladěn 

s potřebami města, resp. KMČ.   

Stanovisko: Žádáme MMOL, aby vyzval ostatní KMČ k diskuzi o systému měření rychlosti a k pořízení 

adekvátního množství mobilních radarů do správy MPO, které by pomohly lépe identifikovat dopravně 

riziková místa a přijímat adekvátní opatření v jednotlivých MČ. 

 O návrhu bylo hlasováno aklamací, návrh byl přijat (9 pro / 0 proti / 0 zdržel, 1 nebyl přítomen) 

5) Dotaz/podnět p. JŠ na využití odtahové služby pro špatně parkující vozidla na přeplněných ulicích k 

zajištění průjezdnosti a „výchovného efektu“. 

 p. Krátký dosud nezískal písemnou odpověď, kterou má přislíbenou (ODÚR). 

6) Podnět p. K. na průjezdnost a bezpečnost + návrh řešení dopravního opatření ulic V Kotlině a 

Rokycanova.  

 p. K. poslal podněty k řešení zdejší problematické situace s návrhy řešení a s vyjádřením názorů zdejších 

obyvatel. P. Krátký předá podnět odboru dopravy a územního rozvoje/DK.  

7) Podnět SVJ – Vodorovné značení parkovacích míst ul. Voskovcova.  

 p. Krátký potvrdil, že je v návrhu zde horizontální značení realizovat, prověří další konkrétní informace 

8) Žádost o opravu poškozeného oplocení pískoviště poblíž restaurace Bohemia.  

 podnět předán na MMOL, MMOL (odd. měst. zeleně OMZOH) předal podnět TSMO (11.2.2019) 

9) Žádost o výměnu popelnic pro SVJ u pošty Jakoubka ze Stříbra. 
 podnět předán na MMOL/odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 

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

 problematika se řeší (p. Vašut) 

 

Poznámka: 

Byl vytvořen emailový účet kmc15@olomouc.eu, na který mohou občané adresovat své podněty a žádosti.  

 

Jednání komise bylo ukončeno ve 20.15. 

 

zapsal: Radim J. Vašut 

ověřil: Jan Rakovský 

schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15) 

 

Příští jednání komise 4.3.2019 v 18 hodin, Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou). 

mailto:kmc15@olomouc.eu

