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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 3/2019 z jednání komise ze dne 1.4.2019 
 

 

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

D. Bradáč, A. Adamíková 

Nepřítomní: P. Grasse (omluven) 

Hosté: zástupci MPO (strážník #157) a PČR (prap. Pekárek), občané (viz dobrovolná prezenční listina) 

 

 

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

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

 

I. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE 

1) Přechod pro chodce u Zenitu - krátké intervaly (vznesl p. Stranyánek).  Kvůli vysoké průjezdnosti 

vozidel  (až 20 tis. automobilů denně) je prodloužení intervalů pro přechod v současnosti nemožný.  

2) Petice 46 občanů ul. Rožňavská „Za dodržování nočního klidu“. Opakované stížnosti na rušení 

nočního klidu (Bar Q7). Přednesen nález ústavního soudu (p. Večerka), přednesen názor „spánek je jedna ze 

základních lidských potřeb“ a který je zdejším obyvatelům upírán (p. Kvapil).  

 Vznášíme dotaz k MMOL na postup řešení předložené petice (SMOL/020492/2019/OKP).  

 Doporučujeme dotčenému SVJ Rožňavská vymáhat dodržování pravidel SVJ soudní cestou. 

 

II. PODNĚTY KOMISI (ZE SCHŮZE, DOŠLÉ POŠTOU) 

1) Dotaz pí Petry Halenkové – žádost odstranění torza značky, ul. Voskovcova ~10 (email ze dne 

30.3.2019).  realizace TSMO (paní Vácová), vyřídí p. Rakovský 

2) Paní J. Štěpánková (email ze dne 21.3.2018) navrhuje využití prostředků pro estetizaci na úpravu 2 

malých parků (mezi ul Polská a Myslbekova  a mezi ul. Myslbekova a Špálova). Komise o návrhu 

hlasovala aklamací a návrh byl schválen (10 pro, 0 proti, 0 zdržel se).  

 Navrhujeme využití prostředků na estetizaci k předláždění, na novou výsadbu v odpočinkových plochách 

a doplnění mobiliáře v návaznosti na plánovanou rekonstrukci chodníků a opravu fontány.  

3) P. Šťota upozornil na bortící se svah na Švýcarském nábřeží  P. Bradáč situaci dříve prověřil: 

podána reklamace, DPMO řeší reklamaci stavby. 

4) P. Šťota vznesl dotaz k řešení dopravní situace na ul. Rokycanova  MMOL chystá koncepci 

dopravy, je v řešení možnost zjednosměrnění ulice. 

5) P. Šťota vznesl opakovaný dotaz na využití odtahových služeb pro nevhodně zaparkované automobily. 

Informace z MMOL: služeb je využíváno jen výjimečně – v případě kdy automobily závažně blokují 

průjezdnost silnic nebo jinak ohrožují bezpečnost (realizováno firmou SPEMAX, 2.400 Kč za odtah + 

sankce PČR/MPO). P. Šťota následně důrazně žádá informaci, proč je odtahových služeb využíváno tak 

málo (domnívá se v účinnost takových sankcí).  Komise není přesvědčena o smysluplnosti takových 

sankcí. Přesto požadujeme další informace pro p. Šťotu. 

6) SVJ Rožňavská upozorňuje na špatný stav stříšky nad kontejnery a žádá jejich opravu. 

 Komise žádá MMOL o prověření, kdo je skutečným vlastníkem zdejšího přístřešku pro kontejnery. 

7) Opakovaná stížnost na ztížený výjezd z garáží na ul. Peškova.  

 Požadujeme, aby odbor dopravy a územního rozvoje/DK realizoval horizontální značení (žlutý pruh n. 

klikatá čára) na ul. Peškova.  

Zároveň aby zvážil podobné značení na křižovatkách Zikova  Rožňavská a Zikova  Trnkova, kde je 

dlouhodobě problém s parkujícími automobily nebezpečně ohrožující výjezd z postranních ulic.  

8) P. Břenek upozornil na špatnou situace v lokalitě „Neoralův rybník“ (skládka). Místo není bezpečné 

(také popadané stromy).  

 Požadujeme po MMOL řešení situace: požadovat po majiteli pozemku nápravu současného špatného 
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stavu (úklid, oplocení nebo jiné řešení). Komise si přeje vytvoření parku, alespoň v části patřící MMOL.  

 Komise (p. Bradáč) organizuje úklid místa v rámci akce „Ukliďme Česko“, dne 6.4.2019.  

9) P. Zuntych upozornil na nezodpovědnost „pejskařů“, po kterých zůstává nepořádek. Navrhuje 

informační tabule.  Komise diskutovala: tabule problém neřeší (riziko vandalismu). Problematiku nelze 

vyřešit na úrovni KMČ, je nutné ji řešit na úrovni celého SMOL. 

10) P. Zuntych vznesl dotaz na propojení chodníků v ulicích Špálova a Mišákova (mezi je trávník), 

situace byla v minulosti řešena, ale není dořešená. 

 Komise požaduje informaci, jak dřívější prověření možností propojení chodníků dopadlo. 

11) P. Zuntych navrhl využití financí na estetizace na obnovení plastiky/sousoší koní.  

 Komise se již dříve rozhodla (viz zápis III/2019, bod IV/5), že počká až bude realizována technická 

rekonstrukce fontány (plán na r. 2019) a až poté se zasadí o navrácení (nebo realizaci nové) plastiky. 

12) P. Zuntych upozornil na záměr zateplení budovy na ul. Myslbekova 9-11. Tím by došlo 

k znehodnocení reliéfu s motivem koní. 

 Požadujeme, aby odbor památkové péče / útvar hlavního architekta posoudil rizika možné ztráty této 

výzdoby při realizaci zateplení.  

 

III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA 

1) SMOL/068761/2019/OS/PK/Vlc - S-SMOL/068500/2019/OS  — povolení zvláštního užívání 

komunikace: Dolní Novosadská, prc. Č. 66/1 – chodník (18.3-18.4.2019)  Komise bere na vědomí.  

2) SMOL/062806/2019/OMAJ/MR/Jir - S-SMOL/094787/2018/OMAJ/Jir  — oznámení o schválení 

prodeje pozemku parc. č. 615  Komise bere na vědomí.  

3) SMOL/059787/2019/OMZOH/MZ/Sta - S-SMOL/049959/2019/OMZOH — dohoda o povolení 

zvláštního užívání zeleně - parc. č. 589/7  Komise bere na vědomí.  

4) SMOL/068956/2019/OMAJ/MR/Kor - S-SMOL/214679/2018/OMAJ/Kor — oznámení o neschválení 

prodeje parc. č. 612/2 a parc. č. 667/4  Komise bere na vědomí.  

5) SMOL/078158/2019/ODUR/UUP/Kuk - S-SMOL/253737/2017/OKR — oznámení o Projednání 

návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Olomouc  Komise bere na vědomí. Bez připomínek. 

6) TSMO informuje o plánovaných akcích.  Komise bere na vědomí. Tabulku aktivit vyvěšujeme na 

vývěsku, v budoucnu plánujeme sdílet na našich webových stránkách 

  
IV. RŮZNÉ 

1) Připravuje se spuštění webových stránek Komise (www.novesady.eu), které jsou připraveny. P. Bradáč 

zajistí vytvoření facebook stránek komise.   

2) Komise se aktivně zúčastní akce „Ukliďme Česko“ (www.uklidmecesko.cz). Cílem akce je uklidit 

lokalitu „Neoralův rybník“ na Švýcarském nábřeží, termín 6.4.2019. Akci za komisi organizuje p. D. 

Bradáč. 

3) Zápis z jednání byl vyhotoven opožděně v důsledku opakované nemoci zapisovatele. Zapisovatel se tímto 

omlouvá za prodlevu.  

 

V. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ 

1) Podněty (pí RP, p. Rakovský) k MPO na nevhodně zaparkované vraky aut (ul. Trnkova 9/11, ul. 

Peškova/Fischerova).  vraky v současnosti není možné odstranit.  

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

MHD z oblasti Novosadský Dvůr  

 Informace z MMOL (email ze dne 15.3.2019): Na ODÚR – odd. dopravního inženýrství byl požadavek 

předán v půlce února. Nyní ODÚR nedisponuje žádnou studií / investičním záměrem ani projektovou 

dokumentací pro stavební povolení. Na tuto akci bude v letošním roce pořízen investiční záměr, který 

prověří možnosti vedení chodníku. 

http://www.novesady.eu/
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3) podnět z II/2019 k vyřešení kritické dopravní situace poblíž ZŠ Holečkova.  

 Odpověď z MMOL (email ze dne 22.3.2019)?: ODÚR bere požadavek na úpravu komunikace na vědomí 

a postupuje jej oddělení správy městských komunikací k řešení (projekt úpravy). 

4) Dotaz pí JS k možnosti odstranění chatrčí podél žel. trati mezi ul. Dolní novosadská a ř. Moravou  

(email ze dne 21.2.2019). Komise žádá prověření majitele  

 odpověď MMOL (email ze dne 1.4.2019): nejedná se o pozemek ve vlastnictví SMOl, ale o pozemek 

parc. č. 625/1 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, ve vlastnictví ČR - Správa železniční dopravní cesty, s.p. 

5) Dotaz kolik bylo reálně odchyceno holubů (Nové Sady, okolní MČ). Populace holubů je (zdánlivě) stále 

vysoká (50-100 jedinců), působí komplikace ve zdejší MČ; považujeme současný odchyt za nedostatečný. 

 odpověď MMOL (email ze dne 1.4.2019): A) znečištěného mostu řešit s vlastníkem a správou 

komunikací, nespadá do kompetence OŽP.  B) Odlovu holubů realizován oprávněnou osobou do 

odchytové  klece, která musí být umístěna na rovné střeše nějakého objektu (bez přístupu obyvatel, ale 

oprávněná osoba musí mít min. 2x za den  přístup k této kleci) - na most veřejně přístupný 24 hodin se 

nainstalovat nedá. Požadavek na odlov holubů v dané lokalitě budeme vést v evidenci a  aktuálně 

budeme hledat objekt k umístění odchytového zařízení. 

6) Dotaz pí JS k regulaci dopravy cyklistů a automobilů na ul. Dolní  novosadská (email ze dne 

21.2.2019). Cyklisté jezdí po chodníku, auta jezdí po ulici rychle. 

 odpověď MMOL: realizace cyklostezky je nyní pozastavena v důsledku kolize se zamýšlenou výstavbou 

podjezdu železniční tratě na této ulici (plán realizace 2025-2028). Dosud není dokončen plán (měl být hotov 

2018/12 ale není) a proto je další realizace pozastavena. 

 

 

Jednání komise bylo ukončeno ve 20.00. 

 

zapsal: Radim J. Vašut 

ověřil: Jan Rakovský 

schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15) 

kmc15@olomouc.eu 

 

Příští jednání komise 6.5.2019 v 18 hodin, Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou). 
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