Komise městské části č. 15– Olomouc – Nové Sady
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Dne 15. května 2017
I.

Zahájení: předsedkyně KMČ zahájila jednání v 17.30

II.

Prezence: viz. prezenční listina uložená u předsedkyně komise.

III.

Schválení minulého zápisu: kontrola minulého zápisu a informace o podnětech
vyřešených či v řešení.

IV.
1. Připomínky k a od PČR a MP:
1. KMČ informuje, že se dne 9. června 2017 od 11.15 do 22.00 budou konat
tradiční Novosadské slavnosti.
2. KMČ žádá PČR a MP o dohled na cyklisty, kteří nepoužívají souběžnou
cyklostezku na ul. Schweitzerova a pohybují se nebezpečně po vozovce.
3. KMČ žádá (na základě podnětu p. Válka) o dohled nad nedodržováním
vyhlášky stran zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti. Týká se to především lokality
kolem Restaurace Bohemia, v jejíž blízkosti se nachází hojně navštěvované dětské
pískoviště (popř. umístění upozornění na vyhlášku na plot pískoviště).
4. KMČ vznáší návrh na instalaci kamery na ul. Rožňavská v okolí restaurace
Bohemia nejen kvůli budoucí instalaci multifunkční lavičky.
2. Informace:
1.Informace o jednání stran II. etapy tramvajové trati a projednání následného
požadavku:
Připojujeme se k názoru pana tajemníka KMČ č. 20 Povel: Tajemník KMČ č. 20 a
předsedkyně KMČ č. 15 byli pozváni na jednání s projektanty kvůli křižovatkám na nové
tramvajové trati. Projektanti křižovatku Schweitzerova – Zikova projektují tak, aby mohly
odbočovat bez problémů kloubové autobusy ze Schweitzerovy na Zikovu, ale nějak
nezohledňují např. bezproblémový provoz autobusů náhradní autobusové dopravy za tramvaj
jedoucí ze Schweitzerovy na Zikovu ze směru od Slavonína. O této věci odmítli dále
diskutovat. Dále u křižovatky Zikova – Rooseweltova tramvaj přijíždí na Zikovu v travnaté
ploše. Budou zde semafory, aby tramvaj mohla překřížit ulici Zikovu doprostřed komunikace.
Přímo v místě, kde bude tramvaj vyjíždět z travnatého pásu je proti ní výjezd z parkoviště
Penny. Požadovali jsme, aby projektanti řešili i tuto část křižovatky. Projektanti to ale
odmítli, že tam budou semafory a všichni budou stát, tak auto z parkoviště u Penny bude
moci vyjet. Ale je zde velký bezpečnostní problém. Auto vyjíždějící z parkoviště Penny při
odbočování vlevo, neví, zda má tramvaj stůj nebo volno. I v případě, že bude tramvaj stát a
čekat na volno, když se auto rozjede a než přejede celou šířku vozovky vjede pod tramvaj,
která mezitím má volno a bude zde docházet ke kolizním situacím s možností dopravních

nehod s úrazy, případně smrtí, posádky vozidla. Řešení této křižovatky projektanti odmítli.
Žádáme o její zabezpečení v projektu, aby nedocházelo ke zbytečným nehodám a narušování
provozu tramvají v důsledku těchto nehod. O úpravu projektu v tomto místě žádá spolu
s KMČ 20 i KMČ 15.
2. Informace o červnové prezentaci regulačních plánů týkajících se KMČ č. 15 a
opravě chodníku na ul. Družební směr k restauraci Bohemia.

V.

Podněty stran občanů a členů komise:
1. KMČ požaduje (na základe podnětu pana F. Kocourka) včasné řešení dopravní
situace v ulici V kotlině a Rokycanova. V této lokalitě narůstá provoz a v důsledku
nové bytové výstavby se situace bude v budoucnu ještě zhoršovat!
2. KMČ požaduje (za základě podnětu p. Kvapila) řešení zničeného trávníku (ve
špici) u Restaurace Bohemia a uhnilého roku pískoviště ve stejné lokalitě.
3. KMČ požaduje (na základě podnětu p. Zavřela) opravu chodníku na ul.
Českobratrská, jehož havarijní stav způsobuje prosakování vody do suterénních
částí domu č. 6.
4. KMČ požaduje (na základě podnětu člena komise p. Flögla) o orientační
termíny ukončení výkopových prací a dokončení instalace nového dětského hřiště
ve vnitrobloku na ul. Zikova. V lokalitě chybí odpadkové koše (zvláště u laviček).
Požadujeme rovněž odstranění dvou uschlých stromů a opravení zničeného prkna
na jedné z laviček.
5. KMČ požaduje (na základě podnětu členky komise p. Dostálové) doplnění
chybějících prken lavičky na ul. Werichova (na místě jsou pouze kovové
konstrukce). Lavička se nachází v blízkosti dětského pískoviště.
6. KMČ požaduje (na základě podnětu člena komise p. Dimmrotha) řešení
nepříznivé dopravní situace na křižovatce Slavonínská-Schweitzerova, která
nastala díky výstavbě budovy, která ztěžuje výhled při odbočování z vedlejší ul.
Schweitzerova na Slavonínskou. KMČ navrhuje: Umístění zrcadla na vhodném
místě, aby se zvýšil přehled při odbočování z vedlejší ulice. Na vozovce vytvoření
„přerušované čáry“, který by přesněji vymezila průjezdný pruh po ulici
Slavonínské. Tím by se přesněji vymezila hranice křižovatky a prostor, kam mohou
automobily z ulice Schweitzerova najíždět do křižovatky.
7. KMČ opětovně požaduje (na základě podnětu p. Rakovského) označení názvu
ulic, které chybí. Jedná se konkrétně o: 1. ul. Slavonínská - na křižovatce ulic
Slavonínská-Schweitzerova-Jižní
chybí
zcela
označení
"Slavonínská",
"Schweitzerova"
a
název
ulice
"Jižní"
na
domě
"zaniká".
2. ul. Slavonínská - na křižovatce ulic Slavonínská-Střední/Dolní Novosadká je
umístěno ještě historické značení na domě čp. 7, který je navíc od křižovatky
velmi vzdálen. Doporučujeme zřídit označení podle současných norem a umístit
ho blíže křižovatce např. na plot objektu čp.1 nebo domu čp. 2.
3. ul. Slavonínská - chybí označení na křižovatce ulic Slavonínská-Peškova
4. ul. Teichmannova - chybí označení na obou stranách ulice. Dříve umístěné
označení
na
plotě
domu
čp.
69
se
ztratilo.
5. ul. Na Pažitu - chybí označení na křižovatce Na Pažitu-Teichmannova.
6. ul. Zikova - chybí označení na křižovatce Zikova-Schweitzerova.

8. KMČ požaduje (na základě podnětu členky komise p. Adamíkové) odstranění
nefunkčních a okolí hyzdících novinových stánků např. na autobusové zastávce U
Kapličky.

VI.

Vyjádření a stanoviska KMČ:
1. Č. j. S-SMOL/096099/2017/OMAJ/MR/Ind Žádost o sdělení stanoviska
k nájmu nemovitých věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Část
pozemku parc. č. 463 ostatní plocha o výměře v k. ú. Olomouc-město. KMČ
jednomyslně souhlasí s pronájmem.
2. Č. j. SMOL/096086/2017/OMAJ/MR/Bel Žádost o sdělení stanoviska ke
zřízení služebnosti stezky na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního
města Olomouce. Parc. 622/6 zahrada, č. 622/7 trvalý travní porost, č. 622/19
zahrada vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce. KMČ se nebude vyjadřovat, jelikož
tato lokalita je součástí protipovodňového opatření.
3. Č. j. SMOL/018796/2017/OMAJ/Stu Žádost o sdělení stanoviska ke zřízení
služebnosti stezky na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města
Olomouce. Parc. č. 155/15 ostatní plocha o výměře 55,10m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce. KMČ jednomyslně nesouhlasí s oplocením a následným zúžením
profilu patřícího městu.

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 15.
Příští jednání KMČ se koná dne 5. června 2017 v 17.30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP
Peškova 1.
Jednání komise je veřejné.
Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D. (předsedkyně KMČ)

