
1 
 

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 11/2019 z jednání komise ze dne 4.11.2019 
 

 

Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, P. Grasse, F. Pěruška, K. Šimek, J. Mrajca, D. Bradáč, A. 

Adamíková 

Nepřítomní: I. Poláchová, J. Stranyánek (omluveni) 

Hosté: zástupci MPO (strážník #157) a PČR (OO PČR OL 2), občané (viz dobrovolná prezenční listina) 

 

 

Zahájení krátce po 18.00 hod, schůzi zahájil a vedl J. Krátký. Komise v počtu 9/11 byla usnášení schopná. 

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

 

I. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE 

1) Zástupce MPO potvrdil ilegálnost umístěných reklamních „A“ stojanů a oznámil, že postupně z lokality 

mizí (viz podnět ze zápisu 2019/10: I/2). 

2) Paní Slavíková poděkovala za odstranění laviček poblíž klubu seniorů a DPS Fischerova (viz zápis 

2019/6: II/4) a pomoc MPO při udržování pořádku v této lokalitě.  

 

II. PODNĚTY KOMISI (ZE SCHŮZE, DOŠLÉ POŠTOU) 

1) p. P. Strouhal (email ze dne 21.10.2019)  Upozornil na havarijní stav laviček na prostranství mezi 

domy mezi ul. Rožňavská 6 a Družební 18. Kvůli opakované přítomnosti bezdomovců a opilců (opakovaná 

oznámení na MPO/PČR) navrhuje odstranění zdejších laviček.  

 KMČ souhlasí, že stav laviček je havarijní a podpoří jejich odstranění, pokud na to bude širší shoda mezi 

občany. Odeslána individuální odpověď.  

2) p. B. Novák (email ze dne 30.10.2019) – zopakoval dotaz na veřejné osvětlení (Rožňavská-Werichova) – 

viz zápis 2019/9: II/3.  KMČ podnět předala MMOL a stále čeká na vyjádření (viz zápis 2019/9: II/3). 

3) p. B. Novák (ibid.) – Vznesl dotaz na lavičky ve vnitrobloku Rožňavská/Zikova, zda-li je možné snížit 

jejich počet; dochází zde ke shromažďování osob rušících noční klid.  

 KMČ neregistruje jinou stížnost. Vnitroblok byl částečně revitalizován a nespatřujeme proto důvod ke 

změně. Pokud bude docházet ke konfliktním situacím a nebude se jednat o ojedinělý podnět, komise bude 

situace dále řešit.  

4) Paní Slavíková (osobně) podala žádost o finanční příspěvek pro Klub seniorů Fischerova (podílejí se na 

veřejných aktivitách pro veřejnost).  

 Komise zváží možnost podpory s ohledem na konečné zúčtování rozpočtu.  

5) Paní Slavíková pozvala veřejnost na Malé rozsvícení vánočního stromu – zpívání koled dne 

11.12.2019 v 18.00 (u domu seniorů na ul. Fischerova). 

6) p. Šťota (osobně) znovu upozornil na komplikovanou dopravní situaci na ul. V Kotlině, prezentoval video 

dopravního kolapsu. S Komisí diskutoval různé možnosti a hypotetické varianty. Komise situaci v místě 

monitoruje (Rakovský, Grasse), komise byla již dříve upozorněna občany na zdejší problém (p. Kocourek, p. 

Bistrý – viz 2019/2: V/6, 2019/3: II/6), ale schází odborné posouzení a komise si je vědoma zdejší složité 

situace. Návrh zjednosměrnění komise nepovažuje za vhodný (viz zápis 2019/5: V/5), řešení vidí v zamezení 

ilegálního parkování v ulici. KMČ vyčká se stanoviskem/návrhem do představení koncepce parkování, kde 

by měla být i tato lokalita řešena.  Komise vyzvala p. Šťotu o sepsání podnětu (podpořeného dalšími 

občany a s doloženými argumenty) adresovanému KMČ a patřičným odborům MMOL (ODÚR, OSŘ – útvar 

hl. architekta, garantovi KMČ #15 ing. Tichému).  

7) p. Šťota (osobně) znovu upozornil na bortící se svah s chodníkem do koryta řeky na Švýcarském nábřeží.  

 Komise žádá MMOL informaci způsobu řešení (o reklamaci stavby) a jaký je předpokládaný časový 

horizont opravy. Případně jak bude v zimě zabezpečený bezpečný průchod. 
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III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA  

1) S-SMOL/168531/2019/OMAJ/Zvo – č.j. SMOL/212841/2019/OMAJ/MR/Zvo – Žádost o stanovisko 

k prodeji část parc. č. 548/7 (ul. Českobratrská) za účelem využívání předzahrádky. 

 Komise hlasovala o návrhu prodeje dotčené nemovitosti a návrh zamítla (0 pro, 9 proti, 0 se zdrželo).  

Odůvodnění komise: Komise doporučuje pouze pronájem pozemku. Naše vize je udržovat a chránit 

zbytky veřejného prostoru, doporučujeme pronájem pozemku s podmínku zachování veřejné zeleně.  

 

IV. OZNÁMENÍ Z MMOL 

 Komise vzala všechna níže uvedená oznámení na vědomí.  

1) S-SMOL/264258/2019/OS – č.j. SMOL/266991/2019/OS/PK/Vlc – Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Myslbekova 13 a Špálova 1 (chodník – zateplení a oprava fasády; 14.10.-

25.11.2019).  

2) S-SMOL/250407/2019/OMZOH – č.j. SMOL/261741/2019/OMZOH/MZ/Sta – Oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Myslbekova 7-13 (chodník – zateplení a oprava fasády; 26.9.-

25.11.2019).  

3) S-SMOL/270820/2019/OS – č.j. SMOL/274182/2019/OS/PK/Vlc – Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Českobratrská (chodník, vozovka – oprava vodovodu a kanalizace; 9.11.-

15.12.2019).  

4) S-SMOL/270676/2019/ODUR – č.j. SMOL/270874/2019/ODUR/DIMHD/Hol – oznámení o souhlasu 

s prodloužením úplné uzavírky komunikací na ul. Českobratrská (vodovod a kanalizace; 9.11.-15.12.2019).  

5) S-SMOL/273246/2019/OS – č.j. SMOL/273751/2019/OS/PK/Vlc – Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Jakoubka ze Stříbra 15 (vozovka – stavební úpravy; 25.10., 05.11., 08.11., 

15.11., 22.11., 29.11., 06.12. a 13.12., vše 2019).  

6) S-SMOL/264252/2019/OS – č.j. SMOL/266733/2019/OS/PK/Vlc – Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Handkeho 3-5 (chodník – zateplení a oprava fasády; 14.10.-1.12.2019).  

7) S-SMOL/282038/2019/OS – č.j. SMOL/282340/2019/OS/PK/Vlc – Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Dolní Novosadská 57-61 (chodník – oprava fasády; 1.11.-5.11.2019).  

8) S-SMOL/040784/2016/OMAJ/Kli – č.j. SMOL/257432/2019/OMAJ/MR/Stu – Oznámení o schválení 

pachtu pozemku parc. č. 14/26, k.ú Nové Sady za účelem používání zahrádky (9.10.2019).  

9) A. Steigerová (email ze dne 29.10.2019) – oznámení o plánovaném kácení stromu: uschlý javor na 

ul. Zikova 2 (nejpozději do 15.2.2020).   

10) J. Šulc (email ze dne 31.10.2019) – RMOL schválila nové nařízení o udržování sjízdnosti a schůdnosti  

místních komunikací a chodníků na území SMOL v zimním období. Podrobnosti viz: Nařízení č. 10/2019 

(stránky města) | Interaktivní mapa (TSMO). Návrhy komise (viz zápis 2019/3: III/1) byly ignorovány.   

 

IV. RŮZNÉ 

1) J. Rakovský informoval o výsledcích jednání k investičnímu záměru vybudování chodníku z ul. 

Jeronýmova na Novosadský Dvůr (ze dne 8.10.2019).  

2) R. J. Vašut informoval o výsledcích jednání „Obnova zeleně na ulici Velkomoravská, úsek Schweitzerova 

× Rooseveltova a Rooseveltova × Švýcarské nábřeží“ (2. jednání, ze dne 21.10.2019).  

3) Komise diskutovala změny statutu a jednacího řádu KMČ, především nutnost zejména 

koncepčních/kompetenčních změn (nikoliv pouze kosmetických). Na základě dnešního jednání 

zastupitelstva, o kterém informoval P. Grasse KMČ společné stanovisko nezaujímá a vyčká dalších 

informací.   

https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10813/10-2019.cs.pdf
https://www.tsmo.cz/zimni-udrzba/
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4) Komise žádá (na návrh J. Rakovského), aby veškeré oznámení o uzavřených dohodách o užívání zeleně, 

komunikací, pronájmech, paktech, směnách, prodejích, umístění reklamy a jiných, byly KMČ vždy 

doručovány včetně schéma umístění, nebude-li z textů zcela zřejmé jejich přesné umístění. 

5) Komise žádá Oddělení komisí městských částí, aby řádně zajistilo předávání podnětů správným 

odborům a my tak nedostávali odpovědi typu „není v naší kompetenci". (Viz např. bod V/2). 

7) Oprava zápisu 2019/9: II/1 na základě podnětu p. Řondka – p. Mgr. Řondek (SVJ Rožňavská 8-10) 

upozornil na vytváření kaluží v okolí kontejnerů v přístřešku mezi BD Rožňavská 8-10 a areálem MŠ, poté, 

co byla u něj z bezpečnostních důvodů ze střechy sejmuta krytina. 

 U uvedené stavby se nepovedlo zjistit vlastníka. KMČ na základě podnětu požádala MMOL o zajištění 

bezpečnosti proti pádu rozpadlé střešní krytiny. Stanoviště kontejnerů jsou povinni si zřídit, provozovat a 

udržovat majitelé nemovitostí (původci odpadů). Uvedený přístřešek slouží více bytovým domům, vč. SVJ 

Rožňavská 8-10. Je tedy také na něm, aby si uživatelé, resp. vlastníci sami uspořádali majetkoprávní vztahy 

mezi sebou a majitelem pozemku SMOL. Na vybudování stanoviště dává město příspěvek. Každý dům, jako 

původce odpadu, se o něj musí řádně postarat a předat ho TSMO. Na jaře 2020 budou na vybraných místech 

sídliště NS a také nedaleko zmíněného objektu vybudovány na náklady SMOL polo-podzemní 

velkokapacitní kontejnery zejména na tříděný odpad (sdělil J. Rakovský). 

8) Zastupitelstvo města Olomouce dne 4.11.2019 schválila novou Obecně závaznou vyhlášku o regulaci 

provozní doby hostinských provozoven, kterou omezuje provozní dobu pohostinských zařízení také na 

ul. Rožňavská v čase od 6.00 do 23.00. (viz např. zápis 2019/5: VI/1 a tam citované zápisy a mnoho dalších 

z předchozích komisí z předchozích let). Viz zasedání ZMOL (7. zasedání, 4.11.2019, bod č. 16).     

9) Na jednání KMČ dne 2.12.2019 zveme garanta naší KMČ Mgr. M. Tichého. Občané tak budou moci 

adresovat své požadavky přímo zástupci Rady města Olomouce.  

 

V. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ 

1) Úprava přednosti v jízdě na ul. Ibsenova (viz zápis 2019/10: II/1)  Odbor strategie a řízení útvar 

hlavního architekta (ing. Luňáček, email ze dne 14.10.2019) doporučujeme neměnit stav (dosud od r. 2007 

registrována pouze 1 dopravní nehoda).   

2) p. Menšík (SVJ Fischerova 8,10) - převod dříve veřejných parkovacích ploch na ulici Fischerova na 

vyhrazená parkovací (zápis 2019/9: II/5).  Nespadá do kompetence ODÚR (email ze dne 23.10.2019, ing. 

L. Klevar).  Komise žádá postoupení podnětu adekvátnímu odboru.  

 

Jednání komise bylo ukončeno ve 20.00. 

 

zapsal: Radim J. Vašut (9.11.2019) 

ověřil: Jan Rakovský 

schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15) 

kmc15@olomouc.eu 

 

Příští řádné jednání komise 2.12.2019 v 18 hodin, Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou). 

 

http://www.olomouc.eu/samosprava/zastupitelstvo-mesta/zasedani-zastupitelstva
mailto:kmc15@olomouc.eu

