KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY
Zápis č. 6/2019 z jednání komise ze dne 3.6.2019
Přítomní: J. Krátký (od 18.50), R. J. Vašut, J. Rakovský, F. Pěruška, I. Poláchová, J. Stranyánek (do 18.45),
K. Šimek, J. Mrajca, D. Bradáč (od 18.20), A. Adamíková
Nepřítomní: P. Grasse
Hosté: zástupce MPO (strážník #157) a občané (viz dobrovolná prezenční listina) [bez přítomnosti zástupce
PČR]
Zahájení v 18.00 hod, schůzi zahájil J. Rakovský, později jednání od 18.50 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
Bez podnětů. Pouze ze strany komise viz bod IV/1.
II. PODNĚTY KOMISI (ZE SCHŮZE, DOŠLÉ POŠTOU)
1) podnět od pí Lucie Hejtmanové (email ze dne 13.5.2019) a p. Hudce (schůze) - žádost o změnu
dopravního značení v ul. Republikánská. Požaduje z ulice Rooseveltova po pravé straně značku
jednosměrky a po levé straně v ulici Republikánská značku zákaz stání.
 Komise se problémem zabývá (viz zápis 2019/5: II/3)..Požadujeme odborné posouzení a realizaci
zjednosměrnění celé ulice Republikánská.
2) Podnět od pí Lenky Crhové (email ze dne 2.6.2019). Upozornění na roznášení stavebního odpadu (sutě)
dětmi z opravy kaple NPPM po širším okolí a možnou souvislost s poškozením stromu (Voskovcova 4-6).
Žádost o zabezpečení místa opravy kolem kapličky.
 Komise žádá bezodkladné odstranění zbytků zdiva i v širším okolí kaple a řádné zajištění staveniště
(vyřídí p. Vašut). Za poškození stromu (javor stříbrný, před Voskovcova 4-6; sloupnutá kůra ca. ½ kmene)
nesou zodpovědnost rodiče dětí, nesouvisí s kaplí.
 p. P. L. Churý slíbil odklizení zbytků zdiva do 14 dnů. (telefonicky přislíbeno)
3) pí Břečková představila činnost DDM vedle ZŠ Milady Horákové. Zároveň požádala o finanční podporu,
neboť pro letošní rok byla ze strany města finanční podpora aktivit Domu dětí a mládeže téměř zastavena.
 Pí. Břečková dodá plán tradičních aktivit a KMČ zváží možnou podporu vybraných akcí, přip. zapojení
do Novosadských slavností
4) Podnět p. Zdislava Dolečka (schůze) na odstranění laviček na ul. Fischerova. Spolu s pí Slavíkovou
představili výsledky ankety mezi občany, 29 občanů (ze 41; tj. 70,7 %) si přeje odstranění vybraných
laviček (stvrzeno podpisem).
 žádáme Odbor dopravy a územní rozvoje o zrušení vybraných laviček (viz příloha)
5) Zástupce petentů „Rušení nočního klidu bar Q7“ opět žádali informace o reálných dopadech petice a
domáhali se konání ze strany SMOL, mají pocit, že se nic neděje. Byli opět upozorněni, že stále běží období
pro sběr údajů pro objektivní analýzu před přijetím opatření, a že významně pomůže, pokud se sami aktivně
zúčastní. Při zjištění porušování nočního klidu a dalších přestupků se vždy a bezprodleně obrátit na MPO a
poskytnout jí součinnost při sběru důkazních materiálů. Občané byli znovu seznámeni s možností si sjednat
schůzku s primátorem, jednotlivými zastupiteli a možností promluvit na zasedání zastupitelstva. V emailu ze
dne 21.5.2019 pan primátor sdělil, že problém je řešen (dle sdělí pí Adamíkové).
III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA A OZNÁMENÍ
1) S-SMOL/307015/2018/OMAJ/Ind – č.j. SMOL/122626/2019/OMAJ/MR/Ind — Žádost o sdělení
stanoviska k darování nemovité1 věci ve vlastnictví SMOL. OLKr žádá o bezúplatný převod předmětných
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části pozemků parc. č. 478/4 (zahrada o výměře 93 m2) a parc. č. 575/11 (ostatní plocha o celkové výměře 213 m2), oba v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc.
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částí pozemků do jejich vlastnictví - do hospodaření Sociálních služeb pro seniory Olomouc za účelem
vytvoření zelené plochy a odpočinkové zóny pro uživatele sociální služby.
 Komise o návrhu převodu hlasovala aklamací. P. Rakovský a p. Grasse prezentovali vážné důvody
k zamítnutí (viz níže). Celkem 9 členů hlasovalo proti převodu, 0 se zdrželo, 0 souhlasilo s převodem.
Odůvodnění: Požadované pozemky jsou dotčeny novým regulačním plánem (RP-16) a jsou s ním v rozporu.
Plocha na severní straně objektu je definována jako pozemek dopravní infrastruktury, která sice zeleň
připouští, ale ne k účelu žadatele; pravděpodobně zde v budoucnu vznikne parkoviště. Proto nesouhlasíme s
darováním požadovaného pozemku ve znění stávající žádosti kraje vyjma části parc. č. 575/11 o výměře 61
m2 dle přiložené záborové situace. Další požadované plochy k zeleni a odpočinkové zóně (cca 250 m2)
žádáme řešit útvarem hlavního architekta severně a východně od Centra tak, aby nebylo dotčeno
severně od Centra umístěné parkoviště dle stávajícího návrhu RP. Upravené řešení ploch k darování
Centru předložit KMČ k novému vyjádření.
2) S-SMOL/120023/2019/OS – č.j. SMOL/120265/2019/OS/PK/Vlc – Oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Dolní Novosadská u parc. č. 66/1 (chodník - oprava fasády a krovu; 10.5.31.5.2019).  Komise bere na vědomí.
3) S-SMOL/130034/2019/OMZOH – č.j. SMOL/131316/2019/OMZOH/MZ/Sta – Oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně v ul. U dětského domova (Zábory a výkopové práce; 24.5.-25.5.2019). 
Komise bere na vědomí.
4) S-SMOL/095284/2019/OS – č.j. SMOL/127551/2019/OS/PK/Vlc - Oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Rožňavská 8 (chodník - umístění předzahrádky „BAR A HERNA Q7“;
16.5.-31.10.2019).  Komise bere na vědomí. Upozorňujeme na nedostatek ve schváleném rozhodnutí: je
uvedena pouze celková výměra plochy (25,3 m2), schází informace o tvaru (může vést ke konfliktu při
nevhodném umístění předzahrádky a neprůchodnosti chodníku – což se již nyní stává!). Viz také bod IV/1.
5) S-SMOL/271531/2017/OMAJ/Bel – Zdůvodnění rozhodnutí RMO-ZMO proti doporučení

KMČ #15 (ze dne 9.4.2018). Pozemky parc. č. 170/10 nebudou směněny, ale prodány (fa Marzio,
s r.o.), bude zahájena II. etapa výstavby bytových domů.  Komise bere na vědomí.
6) S-SMOL/134056/2019/ODUR – č.j. SMOL/135231/2019/ODUR/DIMHD/Hol – Oznámení o
částečné uzavírce v ul. Myslbekova a ul. Polská: oprava chodníků ul. Myslbekova a Českobratrská
10.6.-3.9.2019; zastávka bus ul. Polská 15.7.-3.9.2019.  Komise bere na vědomí.
7) S-SMOL/135811/2019/ODUR – č.j. SMOL/135882/2019/ODUR/DIMHD/Hol – Oznámení o úplné
uzavírce v ul. U Pivovaru (rekonstrukce kanalizace; 3.6.-16.6.2019).  Komise bere na vědomí.
8) S-SMOL/122227/2019/OMZOH – č.j. SMOL/126440/2019/OMZOH/MZ/Vin – Oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně v ul. Zikova / Werichova (výkopové práce; 28.5.-5.6.2019).  Komise
bere na vědomí.
9) S-SMOL/134911/2019/OS – č.j. SMOL/135084/2019/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Zikova (chodník u obch. Albert, prodej jahod a meruněk; 3.6.-31.7.2019).
 Komise bere na vědomí.
IV. RŮZNÉ
1) Komise jednoznačně žádá o předkládání žádostí o schválení povolení umístění předzahrádek, aby se
komise mohla vyjádřit (praxe se v minulosti osvědčila). Chceme předcházet nedostatkům (viz bod III/4 a
2019/5: III/1) především v kritických oblastech, kde často dochází k opakovaným stížnostem ze strany
občanů.
Zároveň žádáme MPO o kontrolu průchodnosti ul. Rožňavská (v současné době bývá průchodnost
s kočárky špatná nebo nemožná!).

2) Návrhy na ESTETIZACE - Náš návrh na estetizaci byl zamítnut (jedná se totiž o investiční
akci).  Komise jako 2. návrh doporučuje úpravu prostoru v parku u Švýcarského nábřeží tzv. Neoralův
rybník (vyřídí p. Vašut). Neinvestiční úprava prostoru Neoralova rybníku na pozemcích SMOL zahrnuje:
údržbu a opravy zeleně (stříhání keřů, ošetření stromů, likvidace náletových dřevin, drobné srovnání terénu
s osetím), opravy pěšin štěrkovou drtí, likvidace černých skládek komunálního a stavebního odpadu,
likvidace ruiny vyhořelé garáže a opravu závory případně instalace zařízení zabraňující vjezd.
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3) NOVOSADSKÉ SLAVNOSTI jsou pro letošní rok naplánovány na pátek 13. 9. 2019. Program bude
ještě upřesněn. Členové KMČ si rozdělili úkoly k přípravě.
4) Opravy chodníků do 300 tis. Kč (opravy nad 300 tis. Kč viz zápis 2019/2: III/5).
 Požadujeme opravu chodníků na opravu depresí, kde se tvoří kaluže a to na chodníku spojující ul.
Werichova/Fischerova (vedle dětského hřiště Fischerova) a před Voskovcova 8 (s p. Šulcem vyřídí p.
Krátký). (Opravy nad 300 tis. Kč viz zápis 2019/2: III/5)
5) DPMO (pí Š. Purkytová, email ze dne 16.5.2019) informuje o změnách v jízdních řádech na linkách 12,
13, 16 a 19 během letních prázdnin.
6) Plán udržitelné městské mobility (PUMMO) – upřesnění priorit: cyklostezky: Slavonínská a
Velkomoravská; parkoviště: jih ul. Peškova, točna Holečkova; chodníky: Novosadský Dvůr; řízené
křižovatky s přechody pro chodce a cyklisty a pruhy pro řazení: Novosadská-Slavonínská, SlavonínskáSchweitzerova-Jižní; MHD: dokončení 2. a 3. etapy tramvajové trati.
7) Ošetření poškozeného stromu – slouplá cca ½ kůru kmene javoru stříbrného mezi domy Voskovcova 6 a
4.
V. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ
1) V souvislosti se zamýšlenou rekonstrukcí (zateplení) budovy Myslbekova 9-11 požadujeme, aby
odbor památkové péče / útvar hlavního architekta posoudil/navrhl možnost zachování (přenesení) reliéfu
s motivem koní (viz 2019/4: II/12, 2019/5: VI/3)  Při zateplení objektů je vždy riziko ztráty kvalitních
architektonických detailů (plastických reliéfů n. prvků členění fasády) a kvalitní řešení by především mělo
být požadavkem investora. Dle informace odboru stavebního zatím zateplení objektu nebylo na stavebním
úřadě řešeno, útvar hlavního architekta není v těchto případech účastníkem řízení. (email ze dne 7.5.2019)
2) Opakovaná stížnost na ztížený výjezd z garáží na ul. Peškova. Požadavek na ODÚR na horizontální
značení (žlutý pruh n. klikatá čára). ODÚR požaduje přesnou specifikaci místa, kde by mělo toto DZ být.
(email ze dne 16.5.2019).  Horizontální značení žádáme umístit při vjezdu do garáže na ul. Peškova
484/1 (s ODÚR vyřídí p. Vašut).
3) Horizontální značení na křižovatkách Zikova  Rožňavská a Zikova  Trnkova.  ODÚR nechce
vodorovným dopravním značením duplikovat obecnou úpravu na pozemních komunikacích. (email ze
dne 16.5.2019).  Komise rozhodnutí akceptuje a zároveň žádá posouzení nakreslení nájezdové „STOP“
čáry z bočních ulic (Trnkova, příp. Rožňavská), aby byl výjezd bezpečnější (s ODÚR vyřídí p. Vašut).
4) Podnět z II/2019 k řešení stavu komunikací poblíž Novosadského Dvora (zápis 2019/3: bod VI/4).
 odpověď MMOL (email ze dne 16.5.2019): Odbor dopravy a územního rozvoje zadal zpracování
investičního záměru. Termín odevzdání je XI/2019.
5) Podnět z II/2019 k vyřešení kritické dopravní situace poblíž ZŠ Holečkova (zápis 2019/3: bod VI/3).
Odpověď MMOL (email ze dne 16.5.2019): Ing. Klevar (ODÚR, odd. dopr. inženýrství) uvedl, že úpravu
stávajícího dopravního režimu nelze řešit bez stavebních úprav a předpokládaný rozsah stavebních úprav
převyšuje možnosti opravy a jde tak o investiční akci.  Komise podá požadavek na zhotovení PD na
investiční akce na r. 2020.
VI. POŽADAVEK NA OPRAVY CHODNÍKŮ- USNESENÍ
1)Komise se dohodla, že ze svého rozpočtu zaplatí opravu chodníku na ulici Velkomoravská, od zastávky BUS
po ulici Valdenskou.
Vzhledem k tomu, že cena celé akce je dle rozpočtu ODUR 797.224,-, a komise má na opravu ve svém rozpočtu pouze
300 tisíc, navrhujeme (po dohodě s Odborem kultury, odd. KMČ a s ODUR) takovéto financování akce.
300 tisíc z našeho rozpočtu na opravu chodníků
300 tisíc z našeho rozpočtu na estetizaci
100 tisíc z rozpočtu Odboru kultury, pod který KMČ spadají
97.224,- z rozpočtu ODUR

Vzhledem k tomu, že jsme z časových důvodů projednávali usnesení korespondenčně, proběhlo hlasování
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PER ROLLAM s takovýmto výsledkem.
PRO
11
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo tímto schváleno.

Jednání komise bylo ukončeno ve 20.15.
zapsal: Radim J. Vašut
ověřil: Jan Rakovský
schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15)
kmc15@olomouc.eu
Příští jednání komise 29.7.2019 v 18 hodin, Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou).
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