KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY
Zápis č. 3/2019 z jednání komise ze dne 4.3.2019
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 (zasedání ZMOL)
Hosté: zástupci MPO (strážník #157) a PČR (pprap. Miženková), 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) Podněty (pí RP, p. Rakovský) k MPO na vraky aut (ul. Trnkova 9/11, ul. Peškova/Fischerova). 
Zástupce MPO převzal informaci (SPZ) a situaci prověří.
2) Upozornění občanky (pí RP) na kritickou situaci na přechodu pro chodce přes ul. Velkomoravská
(křižovatka s ul. Rooseveltova). Automobily přejíždějí křižovatku na červenou a brání plynulému přechodu
chodcům a krátké intervaly na semaforu pro přechod. Podobní situace je na křižovatce Velkomoravská 
Schweitzerova (u supermarketu Lidl).
 Vznášíme dotaz k MMOL, jestli je možné zajistit alespoň kontrolu dodržování pravidel silničního
provozu na kritických křižovatkách (Velkomoravská  Rooseveltova, Velkomoravská  Schweitzerova),
např. instalací bezpečnostní kamery, delší intervaly pro přechod a přejezd ul. Velkomoravské za současného
zajištění plynulého provozu na ul. Velkomoravská.
3) Policie ČR upozorňuje občany (zejména seniory) na riziko podvodných vydírání s cílem vylákat
z lidí peníze. Byly zaznamenány případy telefonátů podvodníků vydávajících se za vnuky, kteří požadují od
seniorů peníze (pod záminkou tíživé sociální situace); peníze má později převzít údajný kamarád.
4) Policie ČR oznamuje, že případy loupežných přepadení (ul. Zikova, ul. Brněnská) byly vyřešeny a
pachatel byl dopaden.
II. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ
1) Stížnost SVJ Rožňavská – dotaz k realizaci oprav komunikací na ul. Rožňavská 8-10 (podnět ze dne
4.6.2018), který nebyl dosud vyřešen.
 pí Poláchová ověřila stav realizace oprav. Původně zamýšlená rekonstrukce (2018) byla z finančních
důvodu přesunuta na jaro 2019. Rozsah rekonstrukce byl rozšířen (Rožňavská 8-18) a bude realizován
v dubnu 2019.
2) Podnět SVJ Rožňavská - požadavek na MHD spojení Nových Sadů s FN OL.
 Odpověď z ODÚR (email ze dne 20.2.2019): Nové Sady jsou obsluhovány 9 autobusovými linkami, 2
tramvajovými a 1 VLD, je plánováno rozšíření trati tramvajových linek a spojení je proto dostatečné.
3) p. Vašut upozornil na dlouhodobě nebezpečně zaparkované auto (vrak) na ul. U Dětského domova
 Vrak během února z místa zmizel.
4) Podnět pí RD ke znečištění mostu na ul. U Dětského domova holuby.
 Odpověď z odb. ŽP (email ze dne 1.3.2019): snížení počtu holubů v lokalitě je realizováno odchytem.
Komise považuje informaci za nedostatečnou a požadujeme další informace (viz bod VI/3).
5) Podnět p. MŠ k dokončení opravy fontánky na veř. parc. 509/3. Žádost o vytvoření replik soch koní a
zprovoznění fontánky.  odpověď odb. kultury MMOL (email ze dne 1.3.2019): Majetkoprávní odb.
MMOL letos dá zpracovat inženýrský projekt (voda, elektřina), zatím bez replik soch. Komise s případnou
instalací soch vyčká do ukončení technické části rekonstrukce v lokalitě (fontánka + ulice).
6) Stížnost SVJ - Opakovaná stížnost na rušení nočního klidu z nonstop a baru
a předzahrádky ul. Rožňavská. Požadavky na řešení problematiky rušení nočního klidu, kontrolu
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legálnosti využívání předzahrádky. Petice adresovaná MMOL „Za dodržování nočního klidu v ulici
Rožňavská“.  Komise pozve k veřejné diskuzi na dubnovou schůzi majitele baru Q7 p.VR, zástupce
petentů zmíněné petice, zástupce SVJ Rožňavská a garanta KMČ #15 (M. Tichý).
7) Podnět na rozšíření dětského hřiště na ul. Lesní. Návrh rozšířit o prvky vhodné i pro starší děti. Komise
návrh podporuje (také s ohledem na odlehčení situace kolem nedaleké kaple NPPM nevhodně využívané
dětmi jako hřiště).
 Odpověď z odb. měst. zeleně a odpad. hospodářství MMOL (email ze dne 27.2.2019): podnět bude
zařazen do požadavků, v r. 2020 proběhne příprava lokality, v r. 2021 realizace projektu.
8) Dotaz občana na možnosti zvýšení frekvence preventivních obchůzek MPO. Zástupce MPO potvrdil
malý počet strážníků a jejich omezené možnosti na velkém území.
 MMOL a MPO má snahu zvýšit počet aktivních strážníků (4 ročně).
III. PODNĚTY NOVĚ DOŠLÉ KOMISI POŠTOU/ELEKTRONICKOU POŠTOU
1) Dotaz pí JS k možnosti řešení skládky materiálu TSMO na začátku ul. Dolní Novosadská (email ze
dne 21.2.2019).
 KMČ nezjistila nic závadného a sklad materiálu je na soukromém pozemku.
2) Dotaz pí JS k možnosti odstranění chatrčí podél žel. trati ul. Dolní Novosadská a řekou Moravou
(email ze dne 21.2.2019).
 Komise žádá MMOL prověření, zda nájemci využívají dotčené pozemky podél žel. trati a v přilehlé
zahrádkářské kolonii v souladu s nájemními smlouvami. Bydlení osob v místech bez infrastruktury v lokalitě
zapříčiňuje velké znečištění a četné černé skládky.
3) 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.
 Výstavba cyklostezky má pokračovat. Požadujeme po MMOL informaci o plánech pokračování výstavby
cyklostezky na ul. Střední/Dolní Novosadská.
4) Oznámení o kácení dřevin (email ze dne 1.3.2019). Na ul. Trnkova 10 budou pokáceny 2 javory, na ul.
Teichmannova 54 jedna jabloň.  Komise bere na vědomí.
5) Žádost pí. VK o opravu vozovky (parc. č. 615 a 686/1) na ulici Nebeská (email ze dne 28.2.2019).
Podepsali další 3 občané a zástupce 1 firmy.
 Vznášíme požadavek k MMOL (ODÚR) na opravu a dostavbu asfaltové vozovky a dotaz, zda je
výstavba/rekonstrukce silnice na ul. Nebeská plánována a případně v jakém časovém horizontu.
6) Stížnost p. TB na řešení dopravní situace na ul. Rokycanova a V Kotlině (email ze dne 25.2.2019).
navrhuje zjednosměrnění. V diskuzi vyjádřil svůj názor p. JŠ, který se domnívá, že jednosměrka zde vyřeší
porušování pravidel silničního provozu.
 Komise návrhy občanu reflektuje a předáme návrh ODÚR MMOL ke zvážení z odborného hlediska.
Zároveň vznášíme dotaz, kdy je plánována realizace rekonstrukce v ul. Rokycanova/V Kotlině. Rovněž
požaduje poskytnutí vizualizace plánované rekonstrukce.
IV. ŽÁDOSTÍ KOMISE ADRESOVANÝCH MMOL
1) (ad bod V/3) Vznášíme námitku vůči účinnosti odchytu holubů. Populace holubů je dlouhodobě stále
vysoká. Žádáme o zajištění vyšší účinnosti opatření.
2) V souvislosti s podnětem občanů (bod II/3) a naší diskuzi vznášíme dotaz, v jakém stadiu je výstavba
nových přechodů pro chodce a cyklisty na jižním konci ul. Dolní Novosadská a ulice Slavonínská u
křižovatky se silnicí Střední/Dolní Novosadská, neboť překonat zmíněné silnice je velmi rizikové. KMČ
doporučuje i vhodnou úpravu křižovatky pro plynulou dopravu.
3) Opakujeme náš podnět z II/2019 k vyřešení kritické dopravní situace poblíž ZŠ Holečkova. Silnice
(využívaná ke krátkému zastavení aut k vystoupení/nastoupení dětí do ZŠ/MŠ) neodpovídá frekvenci
dopravy, auta parkují na rozbahněném trávníku, situace je nepříjemná pro chodce i řidiče aut.
 Dáváme podnět (ODÚR) ke koncepční úpravě prostoru na ul. Holečkova mezi ZŠ a domy č. 9 a 11
(točny) - tj. rozšíření silnice a zřízení parkoviště pro krátkodobého stání (15 min) pro vystoupení/nastoupení
dětí a současně lepší uspořádání a navýšení parkovacích míst pro místní obyvatele.
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4) Opakujeme náš podnět z II/2019 k řešení stavu komunikací poblíž Novosadského Dvora. Zajištění
bezpečné cesty zastávkám MHD z oblasti Novosadský Dvůr – špatný přístup pro chodce, bez osvětlení;
Výstavba chodníku pro pěší byla přislíbena býv. primátorem A. Staňkem (zpracování projektové
dokumentace na r. 2019). Žádáme informaci, zda-li je posun v realizaci projektu výstavby.
5) Viz také naše požadavky v bodech I/2, III/2, III/3, III/5, III/6
V. ŽÁDOSTI O STANOVISKA
1) Žádost o stanovisko k zimní údržbě chodníků a vozovek (email ze dne 21.2.2019).
 Návrhy na změnu:
neprovádět údržbu chodníků: Velkomoravská ul. č.p. 61 a 63;
provádět údržbu chodníků: a) propojení ul. Peškova (DPS) – Fischerova 25; b) průchod vnitroblokem domů
na ul. Zikova (z ul. Rožňavská 11 na ul. Werichova 2, směrem k supermarketu Albert);
provádět údržbu silnic: a) na ul. U Rybářských stavů v celé délce (k ul. Rybářská – spojnice Nové Sady –
Nový Svět); b) ul. Loudova; c) ul. Nebeská
2) Žádost o stanovisko ke změnám linek MHD v době letních prázdnin (email ze dne 1.3.2019).
 Komise bere navrhované změny na vědomí.
3) SMOL/054173/2019/OS/PK/Vlc — Informace o rozhodnutí povolit zvláštní užívání komunikace
v ul. Dolní Novosadská Andělská za účelem výkopových prací ve dnech 4.3-22.3.2019, s termínem
uvedení do původního stavu ke dni 30.4.2019.  Komise bere na vědomí.
4) SMOL/050033/2019/OS/PK/Vlc — Informace o rozhodnutí povolit zvláštní užívání komunikace
v ul. Fischerova 4 za účelem prodeje zeleniny pí Monice Stefanové (IČO 05906288) ve dne po, st a pá,
povolení je uděleno do 21.12.2019 4.3-22.3.2019, s povinností uvedení do původního stavu vždy po
ukončení prodeje.  Komise bere na vědomí.
5) SMOL/042323/2019/OS/PK/Vlc — Informace o rozhodnutí povolit zvláštní užívání komunikace
v ul. Myslbekova 7,9 (chodník) za účelem opravy kanalizace v termínu 19.-28.2.2019, s uvedením do
původního stavu ke dni 30.4.2019.  Komise bere na vědomí.
6) S-SMOL/032563/2019/OMZOH — Informace o rozhodnutí povolit zvláštního užívání veřejné
zeleně za účelem výkopových prací ve dnech 25.2.-4.3.2019.  Komise bere na vědomí.
7) SMOL/039767/2019/OS/PK/Vlc — Informace o rozhodnutí povolit zvláštního užívání
komunikace v ul. Krakovská 2 za účelem montáže rozvaděče (fa MONTEZA PLUS)v termínu 25.2.5.3.2019, s uvedením do původního stavu ke dni 30.4.2019.  Komise bere na vědomí.
VI. RŮZNÉ
1) Setkání s jubilanty žijících na území Nových Sadů proběhne 1 ročně. Organizováním akce byl
navržen p. K. Šimek.
 Aklamací byl návrh přijat (10 pro / 0 proti / 0 zdržení se).
2) Komise se zúčastní akce „Ukliďme Česko“ (www.uklidmecesko.cz). Cílem akce je uklidit lokalitu
„parčík u ŽST Nové Sady“, termín byl navržen na sobotu 6.4.2019. Akci za komisi organizuje p. D.
Bradáč. Úklid se bude provádět v okolí Neoralova rybníka. Akce bude registrována na stránkách
www.uklidmecesko.cz. Aktuální a přesnější informace zveřejníme.

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 1.4.2019 v 18 hodin, Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou).
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