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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 1/2020 z jednání komise ze dne 6.1.2020 
 

 

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: zástupce MPO (strážník #157), občané (viz dobrovolná prezenční listina) 

 

 

Zahájení v 19.00 hod, schůzi zahájil a 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) p. J. Šťota znovu otevřel diskuzi ke stále rozšiřujícímu se parkování v rozporu s pravidly silničního 

provozu a neúčinnost MPO při řešení tohoto problému. Komise i zástupce MPO zopakovali dřívější 

argumenty: odtahová služba je využívána jen v kritických případech blokujících dopravu, strážníků MPO je 

celkově výrazný nedostatek a řeší daný problém zejména po upozornění ( 156). Strážník MPO upozornil, že 

ve správním řízení často dochází k udělení jen symbolické pokuty.  

 Žádáme MMOL ať ve správních řízeních důsledně vymáhá udělené pokuty a neshazuje tak práci MPO. 

Zároveň urgujeme zvážení využití odtahové služby (jako prevence – viz úspěšně využití v Brně) a konkrétní 

kroky ke koncepci parkování. 

 

 

II. PODNĚTY KOMISI (ZE SCHŮZE, DOŠLÉ POŠTOU) 

1) p. J. Malcánek (email ze dne 4.12.2019). Dotaz na možnost úpravy parkování na ul. Zikova  - 

namalování parkovacích boxů k snadnějšímu parkování, neboť někteří řidiči zabírají více místa.  

 Komise o problematice parkování dlouhodobě diskutuje a navrženou úpravu nepodporuje, neboť je nutné 

dodržet normovanou větší šířku stání, což sníží počet parkujících, výstavba tramvajové trati, která lokalitu 

ovlivní a stále nedokončená koncepce parkování.   

2) p. J. Zlámal (email ze dne 7.12.2019) – vyjádřil svůj negativní názor proti II. a III. etapě výstavby 

tramvajové trati na Nové sady, prezentoval komisi své argumenty proti výstavbě.  

 Členové komise si velice váží občanů, kteří vyjádří názor na dění ve své městské části. Výstavbou 

tramvajové trati bereme názor na vědomí, ale v současné době nemá KMČ žádnou možnost ovlivnit záměr 

dobudovat tramvajovou trať (natož zvrátit). Komise, i přes výhrady některých členů k samotnému projektu, 

podporuje prodloužení TT, neboť̌ to významně̌ zkvalitní dopravní ́obslužnost, sníží množství́ prachu a plynů 

a pomůže zlepšit moznosti parkování.  

3) pí. R. Vašutová (osobně; také email ze dne 11.12.2019). Upozornila na kritickou dopravní situaci v ul. 

Rokycanova. Vznesla žádost o horizontální značení na ul. Rokycanova. Diskutovány byly možné varianty 

(obousměrný provoz, vymezení parkování), pí. Vašutová dále navrhla možnost zjednosměrnění ul. 

Rokycanova + ul. Krakovská.  

 viz. bod II/4 tohoto zápisu 

 Komise urguje (v návaznosti na předešlé podněty občanů) ODÚR (nebo patřičný odbor), aby se zdejší 

situací zabýval.  

4) p. J. Šťota v návaznosti na bod II/3 znovu urgoval řešení dopravní situace v přilehlé ulici V Kotlině 

 J. Rakovský na jednání v 2/2020 předloží k diskuzi návrh úpravy dopravního značení této lokality 

 

 

III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA  

1) Žádost o stanovisko k rozšíření předzahrádky z boku domu č.o. 95 na ulici Schweitzerova (pozemek 

parc.č. 5/8 v k.ú. Nové Sady) pro kavárnu “Chvilka pro sebe“ (dle zaslané přílohy). Komise hlasovala o 
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návrhu povolit rozšíření předzahrádky. Návrh byl schválen (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 

 Komise doporučuje povolit rozšíření předzahrádky podle navržených parametrů.   

 

 

IV. OZNÁMENÍ Z MMOL 

 Komise obě níže uvedená oznámení na vědomí.  

1) Kácení uschlé břízy na ul. Polská 51 (nejpozději do 31.3.2020) (A. Steigerová, email ze dne 11.12.2019). 

2) S-SMOL/144574/2019/OMAJ/Peň  – č.j. SMOL/323421/2019/OMAJ/MR/Pen (@ Pešata 19.12.2019) 

– oznámení o schválení pachtu na část pozemku parc. č. 335/6 (k.ú. Povel, zahrada) předzahrádka 

Schweitzerova.  

 

 

IV. RŮZNÉ 

1) V platnost vstoupily nové obecně závazné vyhlášky (schváleno 13.12.2019), které týkají poplatku za psy, 

rušení nočního klidu, zvýšení poplatku za svoz odpadu a poplatku za užívání veřejného prostranství  

viz: http://www.olomouc.eu/o-meste/vyhlasky-a-narizeni 

2) J. Rakovský informoval o své činnosti a výsledcích jednání v komisi protipovodňových opatření v r. 2019. 

3) Komise byla oslovena o spolupráci/součinnost při organizováni politické zaměřené debaty. Důrazně se 

ohrazujeme proti tomu, abychom touto formou udělovali podporu (reklamu) jakémukoliv podnikatelskému 

nebo politickému subjektu.  

 

 

V. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ 

1) Oprava bortícího se svahu s chodníkem na Švýcarském nábřeží. (podnět p. Šťoty viz 2019/11: II/7). 

 Oprava opěrné zdi včetně zábradlí a úpravy chodníku proběhne od 23.3. 2020 do 7.5.2020. Do té doby 

bude pro bezpečný pohyb po komunikaci v zimním období provizorně doplněna chybějící zámková dlažba a 

zasypání spár mezi obrubníkem a chodníkem (J. Zedek, email ze dne 2.12.2019). 

2) p. Menšík – SVJ Fischerova 8,10 (viz 2019/9: II/5) email ze dne 28.8.2019) upozornil na převod dříve 

veřejných parkovacích ploch na ulici Fischerova soukromému subjektu, čímž má docházet k omezení 

parkování místním obyvatelům. 

 Pozemek (č. 5/13, k.ú. Nové Sady) vč. parkoviště je soukromý a nikdy nebyl ve vlastnictví SMOL.  

 KMČ upozorňuje, že obec není povinna každému zajistit parkovací místo zdarma. Komerční kapacity 

nejsou vyčerpány. 

 

Jednání komise bylo ukončeno ve 20.10. 

 

zapsal: Radim J. Vašut (18.1.2020) 

ověřil: Jan Rakovský 

schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15) 

kmc15@olomouc.eu 

 

Příští řádné jednání komise 10.2.2020 v 19 hodin, Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou). 
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