
Komise městské části č. 15. Olomouc – Nové Sady 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  
 

Dne 4. prosince 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 spolu s MP upozorňuje na nesprávné parkování na ul. Werichova. V poslední 

době se na Městskou policii Olomouc (MPO) obrátilo několik nespokojených občanů – 

obyvatel ulice Werichova v Olomouci, kteří projevili svůj nesouhlas se způsobem 

parkování některých neukázněných řidičů. Konkrétní oznámení směřovala na řidiče, 

kteří v místě nerespektují dopravní značení stanovené místní úpravou (dopravní 

značky č. B 28 – „Zákaz zastavení“ s dodatkovými tabulkami umožňujícími 

zastavení dopravní obsluze maximálně na dobu 15 minut a zakazující zastavení v 

pracovní dny 7.00 - 15.00 hod.) a bez ohledu k ostatním tato místa využívají pro svoji 

potřebu na půldenní či celodenní parkování. MPO prostřednictvím KMČ apeluje na 

řidiče parkující v ulici Werichova, aby respektovali zmíněné dopravní značení, jehož 

cílem bylo zlepšit dopravní obslužnost místním obyvatelům, aby mohli v souladu 

s dopravními předpisy krátkodobě zastavit a odnést si domů nákupy, kočárky apod. 

V reakci na obdržené stížnosti občanů zde strážníci MPO již provádějí a nadále budou 

provádět časté kontroly zaměřené na popsané protiprávní jednání ze strany 

neukázněných řidičů, kdy zjištěné přestupky budou řešeny v souladu s platnou 

legislativou tak, aby zde bylo dosaženo právního stavu.  

2. KMČ ve spolupráci s MP opět upozorňuje cyklisty, aby důsledně používali 

cyklostezky, především v místech s velkým provozem - především na ul. 

Schweitzerova!!! 

3. PČR upozorňuje na množící se krádeže věcí z opuštěných aut. Doporučuje 

nenechávat cenné věci na sedačkách. Dále upozorňuje občany, aby důsledně zamykali 

vchodové dveře domů (příp. dveře do sklepů). Opět z důvodu množících se krádeží a 

přespávání bezdomovců. 

4. KMČ žádá (na podnět členky komise p. Adamíkové) o překontrolování intervalu 

zelené na křižovatkách ulic Velkomoravská a Schweitzerova, dále pak Velkomoravská 

a Rooseveltova. Zvláště v ranní dopravní špičce (přesněji v pondělí) se tvoří u těchto 

křižovatek neúměrně dlouhé kolony aut.  

 



 

V. Podněty stran občanů a členů komise: 

1. KMČ upozorňuje řidiče na ul. Peškova, aby omezili nebezpečné stání 

v křižovatkách. KMČ se neztotožňuje se názorem p. Velecha, že by se tento 

přestupek měl tolerovat z důvodů nedostatku parkovacích míst. I přes výše 

uvedený argument je třeba připomenout, že zákaz parkování v křižovatkách 

vyplývá z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích zákona č. 

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o silničním provozu)! 

 

 

Žádosti o sdělení stanoviska:  

 

1. Návrh směny pozemků v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, mezi 

statutárním městem Olomouc a Společenstvím vlastníků jednotek v Olomouci, 

Handkeho 757/1A. 

KMČ nesouhlasí se směnou (10-0-0). KMČ doporučuje městu místo směny 

odkup předmětného pozemku za účelem vybudování chodníku příp. cyklostezky. 

KMČ z tohoto důvodu nedoporučuje městu prodávat pozemky až k obrubníku 

  

 2. SMOL/236322/2017OMAJ/MR/Ind. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

 nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce.  

KMČ nesouhlasí s prodejem (10-0-0). Požadujeme komplexní řešení dané 

lokality vč. křižovatky s ulicí Slavonínská a částí komunikace za železniční tratí 

ke kostelu.  

 

3. SMOL/261211/2017 OMAJ/MR/Ind. Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce.  

KMČ nesouhlasí s prodejem (10-0-0). KMČ se domnívá, že se v tomto případě 

jedná o nekoncepční rozprodej veřejného prostranství a může tak vzniknout 

nebezpečný precedens.  

 

 

 

Různé: 

 

1. KMČ většinově schválila motto města: Olomouc-Genius loci. 

 

2. K iniciativě organizace "Masopustní průvod" nezaujímá KMČ (10-0-0) 

žádné stanovisko. S největší pravděpodobností se průvodu masek jako komise 

nebudeme účastnit.  

 

3. Členové KMČ byli vyzváni, aby se co nejdříve zaslali e-mailem předsedkyni 

komise případné náměty pro zprávu o uplatňování územního plánu.  

 

4. Termíny jednání KMČ v roce 2018: 2. ledna, 5. února, 5. března, 9. dubna, 

7. května, 4. června, červenec-srpen dle potřeby, 3. září, 1. října, 5. listopadu, 

3. prosince. 

 

 



 

 

  

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18. 30.  

Příští jednání KMČ se koná dne 2. ledna 2018 v 17: 30 v jídelně v přízemí (vlevo) v DSP 

Peškova 1.  

 

Jednání komise je veřejné.    

Zapsala: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D. (předsedkyně KMČ) 

 

 

 

 

 

 


