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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 9/2019 z jednání komise ze dne 9.9.2019 
 

 

Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, F. Pěruška, I. Poláchová, J. Stranyánek, K. Šimek, J. Mrajca, 

D. Bradáč, A. Adamíková, P. Grasse  

Nepřítomní: — 

Hosté: zástupce a PČR (prap. Pekárek), občané (viz dobrovolná prezenční listina) 

 

 

Zahájení v 18.00 hod, schůzi zahájil a vedl J. Krátký. Komise v počtu 11/11 byla usnášení schopná.  

Zapisovatelem zvolen R. J. Vašut, schvalovatelem zápisu J. Rakovský. 

 

I. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII 

1) Stížnost p. Szelaga na nedodržování rychlosti a noční provoz nákladních automobilů na ul. Slavonínská. 

 PČR problém řeší. Naše KMČ spoluiniciovala zakoupení mobilního radaru, který zde bude v blízké době 

dočasně umístěn pro monitorování četnosti porušování maximální rychlosti. Na základě toho PČR vyvodí 

důsledky a přijme opatření. Problém s kamióny je řešen MMOL na úrovní celého města (sdělil F. Pěruška). 

2) Stížnost pí. Nevrlové na pobíhání psů bez náhubků a cyklisty jedoucích po chodnících, požaduje častější 

kontrolu ze strany MPO.  

 Komise požaduje zvýšenou kontrolu cyklistů a majitelů psů strážníky MPO na ul. Slavonínská. Zároveň 

doporučujeme občanům v případě podezření na porušování pravidel silničního provozu/vyhlášky, ať 

neprodleně kontaktují MPO ( 156).  

 

II. PODNĚTY KOMISI (ZE SCHŮZE, DOŠLÉ POŠTOU) 

1) p. Mgr. Řondek – SVJ Rožňavská 8-10 (osobně, také email ze dne 9.9.2018) upozornil na vytváření 

kaluží v okolí kontejnerů poté, co byl z bezpečnostních důvodů odstraněn přístřešek. 

Upozornil na vytváření kaluží v přístřešku na odpad poté, co z něj byla z bezp. důvodu sejmuta střešní 

krytina. 

 Stanoviště kontejnerů jsou povinni zabezpečit jejich majitelé, tj. v tomto případě SVJ Rožňavská 8-10. Na 

jaře 2020 budou na vybraných místech sídliště N.S a také nedaleko zmíněného objektu vybudovány na 

náklady SMOL polopodzemní velkokapacitní kontejnery (sdělil J. Rakovský). 

2) p. Šťota (osobně) vznesl dotaz na řešení dopravní situace na ul. V Kotlině: řešení zjednosměrnění 

a/nebo regulace zdejšího parkování. Nabízí spoluúčast při řešení situace.   

 Komise doporučuje obyvatelům ulice V Kotlině a okolních ulic, aby projevili (např. anketou) zda je 

zájem o zjednosměrnění ulice V Kotlině a případně kterým směrem. Na základě těchto podkladů doporučíme 

SMOL řešení dopravní situace v této lokalitě. 

3) p. Novák (email ze dne 30.8.2019) vznesl dotaz na možnost umístění pouliční lampy u rohu domu 

Rožňavská 9 (směrem k vyasfaltované ploše mezi domy Rožňavská 9 a Werichova 10).  

 Komise požaduje po MMOL vyjádření, zda je taková stavba možná.  

4) p. Mrtvý (emaily ze dne 5.6.2019 a 15.6.2019) navrhl v místech, kde není dostatečná šíře ulice vyznačit 

místo k parkování značkou (IP11c parkoviště, podélné stání) a zároveň označit plnou žlutou čarou hrany 

křižovatek a zatáček. Za komisi odpověděl R.J. Vašut (13.6.2019), že ODÚR tuto duplikaci značení odmítá. 

Dále se p. Mrtvý dotazuje na stávající zdvojení (ztrojení) dopravního značení na ul. Werichova.  

 Komise předala (R. J. Vašut) dotazy a podněty na ODÚR (p. Klevarovi) a žádá o vyjádření.  

5) p. Menšík – SVJ Fischerova 8,10 (email ze dne 28.8.2019) upozornil na převod dříve veřejných 

parkovacích ploch na ulici Fischerova poblíž nových bytových domů na vyhrazená parkovací místa pro tyto 

domy, které významně omezuje možnosti parkování dalších řidičů. Navrhuje k roku 2020 (nebo v 
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nejbližším možném termínu) ukončit vyhrazená parkoviště a vrátit je na veřejná, příp. městem odkoupit park. 

stání v suterénu budov, aby je využívali pouze obyvatelé inkriminovaných domů. Další variantou je zvětšit 

veřejnou parkovací kapacitu na úkor zeleně. 

 Komise respektuje soukromé vlastnictví. Přesto žádá patřičný odbor (ODÚR, OMAJ) o vyjádření (i zda 

k takové změně došlo).  

6) Pí ing. Dohnalová (SVJ Voskovcova) (email ze dne 22.8.2019) se dotazuje na stav realizace dřívějších 

podnětů (viz zápis 2019/1:  I/1,3) – vodorovné značení parkování a nevhodně umístěné kontejnery na ul. 

Voskovcova.  

 Na schůzce s p. Swaczynou byla diskutována možnost přemístění umístění kontejnerů s ohledem na 

vlastnictví a inženýrské sítě (jednal p. Mrajca).  

Přestože je možné horizontální značení realizovat (viz zápis 2019/II: V/7), komise s dalšími kroky vyčká do 

schválení regulačního plánu, který dosud nebyl schválen (stejné viz zápis 2019/1: II/1). 

7) Pí Dostálová (email ze 18.6.2019) požádala o vyjádření k problematice bezpečnosti na komunikaci na ul. 

Jeronýmova (mezi Novosadským Dvorem a ul. Rooseveltovou), považuje situaci z bezpečnostního hlediska 

za kritickou. (Viz také zápisy 2019/2: II/4 a 2019/3: VI/4).  

 V emailu ze dne 15.3.2019 bylo komisi sděleno, že bude letos pořízen investiční záměr, který prověří 

možnosti vedení chodníku (viz zápis 2019/4: V/2). V emailu ze dne 16.5.2019 bylo komisi sděleno, že 

ODÚR zadal zpracování investičního záměru, termín odevzdání je XI/2019 (viz zápis 2019/6: V/4). 

8) p. Langer (email ze dne 20.6.2019) se dotazuje má-li více občanů problém s rušením nočního klidu 

z restauračních zařízení poblíž hřiště Nové Sady a zda se problém řešil.  

 Zatím si v tamější lokalitě nikdo z občanů na rušení nočního klidu nestěžoval a komise proto takový 

problém neřešila. V případě podezření na vážnější rušení nočního klidu komise doporučuje neprodleně 

kontaktovat MPO ( 156).  

9) p. Kouba (email ze dne 24.6.2019) upozornil na havarijní stav komunikace Nebeská a požaduje 

rekonstrukci této komunikace.  

 Rekonstrukci této komunikace již komise projednávala (viz zápis zápis 2019/3: bod II/5) a z MMOL 

dostala vyjádření, že rekonstrukce ani výstavba nové komunikace zde není plánována, ale budou provedeny 

lokální opravy propadů a nerovností recyklátem v rozsahu záchovné údržby (viz zápis 2019/5: V/1). 

10) Pí Vodičková (email ze dne 28.7.2019 – P. Grasse) dává podnět na opravu laviček mezi domy na ul. 

Trnkova 28 (poškozené desky sedáku a opěradla) a podnět k výsadbě stromu na volném prostranství s 

trávníkem a osazení nové lavičky pod ním, aby zde vzniklo stinné místo pro posezení i hry dětí.  

 Komise s návrhy souhlasí a dává podnět MMOL k realizaci požadovaných oprav a výsadby vhodného 

stromu (žádný platan anebo jiný robustní strom nevhodný do omezeného prostoru mezi paneláky). 

11) p. Danek - SVJ Kaplička (email ze dne 3.7.2019) vzneslo 5 podnětů/oznámení/dotazů (viz také zápis 

2019/5: II/8-11):  

a) Nevhodné parkování automobilů u kontejnerů na odpady na ul. Družební 768. Dotaz zda může MPO 

sdělit, kolikrát řešila nedovolené parkování na ul. Družební 768 a v křižovatce Schweitzerova × Družební 

bez oznámení občany.  viz bod VI/7 tohoto zápisu. V případě zjištění nevhodného parkování komise 

doporučuje neprodleně kontaktovat MPO ( 156). Dotaz na MPO vzneseme příští jednání (zástupce MPO 

se jednání dne 9.9. nezúčastnil).   

b) Nepořádek u kontejnerů na Družební 768 částečně vyřešen.  Komise bere na vědomí. 

c) Oprava propadlé dlažby na chodníku podél Družební 769.  Viz bod VI/6 tohoto zápisu. 

d) Odchyt holubů.  Komise bere na vědomí. 

e)  Nevhodné parkování na křížení ul. Schweitzerova × Družební. Dotaz na posouzení horizontálního 

značení „žluté čáry“  Viz bod VI/7 tohoto zápisu.  

 

III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA ZE STRANY MMOL 

1) S-SMOL/103041/2019/OMAJ/Cih – č.j. SMOL/222413/2019/OMAJ/MR/Cih – Žádost o sdělení 

stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce:  
a) část pozemku parc. č. st. 1104 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 522 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 

jehož součástí je budova č. p. 721, obč. vyb. 
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b) budova č. p. 533 tech. vyb ve vlastnictví statutárního města Olomouce, která se nachází na pozemku parc. č. st. 881 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 236 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – ÚZSVM 

c) budova č. p. 615 obč. vyb ve vlastnictví statutárního města Olomouce, která se nachází na pozemku parc. č. st. 861 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 212 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – ÚZSVM. 

 Komise hlasovala o návrhu souhlasit s prodejem dotčených nemovitostí. Návrh byl schválen (11 pro, 0 

proti, 0 zdržel se).  

Odůvodnění rozhodnutí: Komise s prodejem souhlasí pokud MMOL nemá s předmětnými nemovitostmi jiný 

záměr a není to v rozporu s rozvojem lokality. 

2) S-SMOL/204695/2019/OMAJ/Bel – č.j. SMOL/206955/2019/OMAJ/MR/Bel – Žádost o sdělení 

stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce:  
část parc. č. 622/6 zahrada o výměře 186 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc.  

 Komise hlasovala o návrhu souhlasit s prodejem dotčených nemovitostí. Návrh byl zamítnut (0 pro, 11 

proti, 0 zdržel se).  

Odůvodnění rozhodnutí: KMČ nedoporučuje prodej, ale doporučuje pacht pozemku, aby pozemek zůstal 

disponibilní a zachována zahrádkářská kolonie. 

3) S-SMOL/046079/2018/OMAJ/Tom – č.j. SMOL/157356/2019/OMAJ/MR/Tom – Žádost o stanovisko 

k nájmu nemovité věci ve vlastnictví SMOL (část parc. č. 5/8 – ostat. plocha, 20 a 7 m
2
, ul. Fischerova). 

Žádost o užívání chodníku a dlážděné plochy (Večerka – p. Van Thap Nhuyen). 

 Komise hlasovala o návrhu souhlasit s povolením nájmu. Návrh byl přijat (10 pro, 0 proti, 1 se zdržel).  

4) S-SMOL/144574/2019/OMAJ/Skr – č.j. SMOL/151544/2019/OMAJ/MR/Skr – Žádost o stanovisko 

k nájmu nemovité věci ve vlastnictví SMOL (část parc. č. 335/6 – zahrada, 53 m
2
).  

 Komise hlasovala o návrhu podmínečně souhlasit s povolením nájmu. Jako podmínku navrhujeme 

vymínit povolení pronájmu, pouze pokud bude na pozemku veřejná zeleň a nebude čímkoliv zastavěn. Návrh 

byl přijat (zatím 9 pro, 0 proti, 2 nehlasovali).  

5) S-SMOL/170871/2018/OMAJ/Tom – č.j. SMOL/218794/2019/OMAJ/MR/Suc – Žádost o sdělení 

stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce:  
Část pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 378 m2 a pozemek parc. č. st. 603/1 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Nové 

Sady u Olomouce, obec Olomouc. 

 Komise hlasovala o návrhu souhlasit s prodejem dotčených nemovitostí. Návrh byl zamítnut (0 pro, 9 

proti, 1 zdržel se, 1 nepřítomen).  

Odůvodnění rozhodnutí: KMČ nedoporučuje prodej, ale doporučuje pacht pozemku, aby pozemek zůstal 

disponibilní a zachována zahrádkářská kolonie. (blízkost ochranného polderu). 

6) D. Horňáková (email ze dne 26.8.2019) – navrhnout umístění mobilního radaru. 

 Komise navrhuje radar umístit nejdříve na ul. Slavonínská. Podrobnosti a další umístění komise projedná 

během příštího jednání. 

7) D. Horňáková (email ze dne 8.8.2019) žádost o komentář k připravované vyhlášce o pohybu osob se psy 

ve městě – konkrétně návrh ploch.  

 Názor komise (formuloval J. Rakovský, komise aklamací jednohlasně schválila; upravil a zakreslil 

zapisovatel RJV) k připravované vyhlášce je:   

a) Zachovat stávající místo podél obou břehů Moravy mezi mostem Velkomoravská a dětským domovem. 

b) Rozšířit výběh o prostor tzv. Neoralova rybníku (viz „A“ v přiloženém nákresu) a fakultativně také o 

prostor podél ul. Velkomoravské kolem valu (příp. v místě toho, co tam vznikne místo valu—viz „B“). 

c) Nedoporučujeme místa kolem dětských hřišť a sportovišť (riziko střetů) a v místech se zbytky přírody 

(fragmenty lužního lesa např. za dětským domovem nebo ČOV), jež tvoří poslední azyl pro drobné 

zvířectvo. 

d) Navrhujeme tyto plochy řádně označit s uvedením provozního řádu a pravidel. Aby to majitele psů 

nesvádělo k mylné představě, že na plochách je činnost psů bez omezení.    

8) M. Gerhardová (emaily ze dne 23.8.219 a 29.7.2019) – žádost o výběr varianty pro dokončení projektové 

přípravy dětského hřiště Mišákova. Žádost o účast člena KMČ na schůzi k projektové přípravě dětských 

hřišť a sportovišť dne 7.8.2019. 

 Korespondenčním hlasováním byla vybrána varianta 1, tj. skluzavka s lanovými průlezkami (jednání se 

zúčastnil a korespondenční hlasování organizoval J. Mrajca). 
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9) D. Horňáková (email ze dne 20.8.2019) – žádost o nahlášení připravovaných venkovních akcích na rok 

2020, pro které bude požadován zkrácený noční klid. 

 Komise neplánuje žádné akce, které by končily po 22. hodině.   

10) M. Gerhardová (email ze dne 27.8.2019) – oznámení o konání jednání "Obnova zeleně na ulici 

Velkomoravská" dne 10.9. 2019 (úterý) v 9:00 hod. a žádost o účast člena KMČ.  

 Jednání se za komisi zúčastní R. J. Vašut. 

11) H. Přibylová (MMOL; email ze dne 28.8.2019) se dotazuje na možnost přesunutí termínu jednání KMČ 

nebo zorganizování mimořádného jednáni KMČ na 14.10.2019 kvůli projednání Studie obnovy zeleně na 

ulici Velkomoravská.  

 Komise rozhodla o organizaci mimořádného jednání dne 14.10.2019 v 18.00 (viz také bod V/1). 

 

IV. OZNÁMENÍ Z MMOL 

 Komise vzala všechna níže uvedená oznámení na vědomí.  

1) S-SMOL/204126/2019/OS – č.j. SMOL/204252/2019/OS/PK/Vlc – Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Střední Novosadská 30 (chodník – umístění přenosného reklamního 

zařízení; 14.8.2019-30.6.2020).  

2) S-SMOL/173555/2019/OS – č.j. SMOL/174798/2019/OS/PK/Vlc – Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Rožňavská 10 (chodník – umístění přenosného reklamního zařízení; 

9.7.2019-30.6.2020).  

3) S-SMOL/178126/2019/OMZOH – č.j. SMOL/182474/2019/OMZOH/MZ/Sta – Oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Schweitzerova 95 (pozemek parc. č. 728/12 – vystavení zboží před 

provozovnou; 1.8.2019-31.12.2019). 

4) S-SMOL/179558/2019/OMZOH – č.j. SMOL/180561/2019/OMZOH/MZ/Sta – Oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Českobratrská (pozemek – rekonstrukce vodovodu a kanalizace; 

8.7.-18.12.2019). 

5) S-SMOL/167488/2019/ODUR – č.j. SMOL/167533/2019/ODUR/DIMHD/Hol – Oznámení o souhlasu 

s uzavírkou ul. Českobratrská (rekonstrukce vodovodu a kanalizace; 8.7.-8.11.2019).  

6) S-SMOL/170408/2019/OS – č.j. SMOL/172354/2019/OS/PK/Vlc – Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Českobratrská (vozovka a chodník – rekonstrukce vodovodu a kanalizace; 

8.7.-8.11.2019).  Komise bere na vědomí. 

7) S-SMOL/170409/2019/OS – č.j. SMOL/172996/2019/OS/PK/Vlc – Oznámení o povolení úplné uzavírky 

místní komunikace ul. Českobratrská (vozovka a chodník – rekonstrukce vodovodu a kanalizace; 8.7.-

8.11.2019 – uzavíráno postupně po kratších úsecích). 

8) S-SMOL/181496/2019/OMZOH – č.j. SMOL/184680/2019/OMZOH/MZ/Sta – Oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Družební (pozemek parc. č. 5/8 – umístění kontejneru; 15.7.2019-

31.10.2019). 

9) S-SMOL/195966/2019/OMZOH – č.j. SMOL/202035/2019/OMZOH/MZ/Sta – Oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Mánesova 7 (pozemek parc. č. 518/10 – umístění kontejneru; 1.8.-

1.10.2019). 

10) S-SMOL/178604/2019/OMZOH – č.j. SMOL/181242/2019/OMZOH/MZ/Sta – Oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Polská 27-29 (pozemek parc. č. 323/1 – staveniště – provizorní 

zastávka BUS; 8.7.-3.9.2019). 

11) S-SMOL/214183/2019/OMZOH – č.j. SMOL/217763/2019/OMZOH/MZ/Sta – Oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Střední Novosadská 46 (pozemek parc. č. 590/2 – skládka; 

26.8.2019-2.9.2019). 

12) S-SMOL/213654/2019/OS – č.j. SMOL/213775/2019/OS/PK/Vlc – Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Střední Novosadská 48 (chodník – překládka kabelu; 26.8.-2.9.2019).  
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13) S-SMOL/204600/2019/OMZOH – č.j. SMOL/206493/2019/OMZOH/MZ/Sta – Oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Trnkova (pozemek parc. č. 575/4 – výkopové práce-nová kabelová 

přípojka; 21.8.-30.8.2019). 

14) S-SMOL/204400/2019/OS – č.j. SMOL/204487/2019/OS/PK/Vlc – Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Trnkova 24 (chodník – kabelová přípojka; 21.8.-30.8.2019).  

15) S-SMOL/204194/2019/OMZOH – č.j. SMOL/206419/2019/OMZOH/MZ/Sta – Oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Střední Novosadská 46 (pozemek parc. č. 590/1 – výkopové práce-

vodovodní řád; 26.7.2019-4.8.2019). 

16) S-SMOL/204205/2019/OS – č.j. SMOL/211391/2019/OS/PK/Ste  – Oznámení o dodatečném povolení 

zvláštního užívání místní komunikace na ul. Střední Novosadská 46 (chodník – výkopové práce; 26.7.2019-

4.8.2019)  

17) S-SMOL/183243/2019/OS – č.j. SMOL/183301/2019/OS/PK/Vlc – Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Velkomoravská 10 (chodník – pokládka optického kabelu; 18.7.-

27.7.2019).  

18) S-SMOL/146434/2019/OS – č.j. SMOL/146786/2019/OS/PK/Vlc - Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Střední Novosadská 41-49 (chodník – akce „BD-Stř. Novosadská - 

Zahrady Novosadská“; 7.6.-15.7.2019).  

19) S-SMOL/149150/2019/OS – č.j. SMOL/149247/2019/OS/PK/Vlc - Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Rooseveltova 22 (chodník – oprava střechy; 10.6.-30.6.2019).  

20) S-SMOL/155158/2019/OS – č.j. SMOL/155452/2019/OS/PK/Vlc – Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Dolní Novosadská 43 (chodník – oprava sjezdu; 17.6.-30.6.2019).  

21) S-SMOL/156160/2019/OMZOH – č.j. SMOL/157928/2019/OMZOH/MZ/Sta - Oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Dolní novosadská 78/43 (výkopové práce; 17.6.-30.6.2019). 

22) S-SMOL/143244/2019/OMZOH – č.j. SMOL/154489/2019/OMZOH/MZ/Sta – Oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Voskovcova 4-6 (výkopové práce – telekomunikační rozvody; 13.6.-

28.6.2019). 

23) S-SMOL/135950/2019/OMZOH – č.j. SMOL/142090/2019/OMZOH/MZ/Sta – Oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Lesní (parčík – parc. č. 132/8 – dětský den; 16.6.2019).  

24) S-SMOL/138915/2019/OS – č.j. SMOL/147797/2019/OS/PK/Nan – Oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. U Pivovaru (vozovka – rekonstrukce kanalizace; 3.6.-16.6.2019).  

25) S-SMOL/138923/2019/OS – č.j. SMOL/149575/2019/OMAJ/MR/Cih – Oznámení o ukončení nájmu 

(MAJ-EM-NS/75/2009/Plh) a schválení pachtu (parc. č. 680/3).  

26) SMOL/Maj/22/4217/2013/Vys – č.j. SMOL/163681/2019/OMAJ/MR/Vys – Oznámení o zamítnutí 

prodeje pozemku (parc. 210/4). 

27) S-SMOL/041267/2019/OMAJ/Stu – č.j. SMOL/161336/2019/OMAJ/MR/Stu – Oznámení o zamítnutí 

prodeje pozemku (parc. 14/26). 

28) S-SMOL/197379/2019/ODUR – č.j. SMOL/197379/2019/ODUR/UUP/Dol –  Oznámení řízení o 

návrhu Změny č. VIII Územního plánu Olomouc 

29) dne 18.6.2019 byly zahájeny práce na instalaci digitálních obousměrných hlásičů na sloupy veřejného 

osvětlení.V první fázi bude firma Colsys s.r.o. instalovat hlásiče v místních částech Nové Sady (152ks) a 

Povel (64ks).  

30) RMO dne 12. 8. 2019 schválila záměr propachtovat část pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 

88 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce v rozporu s nesouhlasným stanoviskem KMČ #15 (viz S-

SMOL/087551/2015/OMAJ/Skl z r. 2015).  

 

V. RŮZNÉ 

1) Dne 14.10.2019 v 18.00 proběhne mimořádné jednání komise k tématu obnovy veřejné zeleně na ul. 

Velkomoravská (výsadba nových stromů a keřů, oprava bezpečnostních plotů v silnici). Na jednání bude 
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prezentován návrh architekty na realizaci projektu s následnou diskuzí. Zveme občany k účasti na tomto 

jednání s pí architektkou a úředníky z MMOL.  

2) Setkání s jubilanty žijících na území Nových Sadů proběhne 23.10.2019 v časech 14.00 a 15.30. Kdo 

slavnostního setkání se nemůže zúčastnit, může si dárek vyzvednout v jiný termín (sdělil K. Šimek).  

3) S účinností od 1.7.2019 mají senioři od 65 let olomouckou MHD zdarma. Stejná výhoda platí také v zóně 

71 v systému IDSOK. Nárok na cestování zdarma lze při kontrole prokázat předložením občanského průkazu 

nebo jiného osobního dokladu s fotografií a údajem o datu narození. Další informace ZDE (DPMO) a ZDE 

(KIDSOK).  

4) Komise chce veřejně poděkovat všem občanům, kteří pomohli s přípravou Novosadských slavností, 

především pí. Břečkové, pí. Zádorožné  a pí. Burešové.  

 

VI. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ 

1) Na podnět komise použít prostředky na estetizaci na dokončení oprav chodníků na ul. 

Velkomoravská (viz zápis 2019/6: VI/1).  Požadavek byl zařazen do plánu prací TSMO (J. Šulc, email ze 

dne 22.7.2019). 

2) Na podnět komise na opravu chodníků (viz zápis 2019/6: IV/4). 

 Stav chodníku (deprese) spojujícího ul. Werichova/Fischerova bude prověřen; oprava chodníku u 

Voskovcova 8 byl zařazen do plánu prací pro TSMO (J. Šulc, email ze dne 22.7.2019). 

3) Na dotaz p. Rakovského na podmínky smluv k užívání pozemků (viz zápis 2019/5: VI/5) odbory 

majetkoprávní, dopravy, městské zeleně a stavební podávají informaci (email D. Horňáková, 4.6.2019): 

a) na pozemku parc.č. 481/5 k.ú. Povel není povolená žádná předzahrádka na zeleni  

b) na pozemku parc.č. 728/12 k.ú. Nové Sady je povolený zábor pro firmu Akuna - motors v.o.s. 

c) na pozemku parc. č. 735 v k.ú. Nové Sady není povolený v současné době žádný zábor  

4) Na podnět od pí L. Crhové na úklid stavebního materiálu u kaple NPPM (viz zápis 2019/6: II/2). 

Bylo domluveno s P. L. Churým uklizení okolí kaple NPPM (vyřídil R. J. Vašut). 

 Stavební materiál byl odklizen a prostor okolí kaple provizorně označen. Rekonstrukce bude postupně 

probíhat v průběhu dalšího ca. roku, stavební firma bude materiál postupně odvážet (přistavený kontejner).   

5) Na podnět p. Dolečka na odstranění laviček na ul. Fischerova (viz zápis 2019/6: II/4).  Podnět 

byl zařazen do registru požadavků, bude realizován TSMO v roce 2019, hrazeno bude z finančních 

prostředků ODÚR (email B. Kolovratník ze dne 4.7.2019 a 11.7.2019). 

6) Na podnět p. Ing. Danka – SVJ Kaplička - požadavek na opravu propadlé dlažby chodníku podél 

Družební 769 (viz zápis 2019/5: II/10).  Dle sdělení MMOL (email ze dne 24.7.2019) není 

chodník přiléhající k výše uvedené budově ve vlastnictví SMOL. Pozemek p. č. 730/9 (pod lodžiemi) je ve 

spoluvlastnictví >30 spoluvlastníků, pozemek p. č. 730/4 je sice ve vlastnictví SMOL, ale stavba, která se na 

něm nachází, nebyla městu v rámci stavby "bytového komplexu Kaplička - ul. Družební" předána (na rozdíl 

od komunikací a parkovacích stání na pozemcích p. č. 730/2, p. č. 5/8 a p. č. 729/4). Komunikace, pro kterou 

je požadována oprava, je stále ve vlastnictví stavebníka, tj. "Výstavba bytů, s.r.o. IČO: 27778576“. 

7) Na podněty k horizontálnímu značení a) na křižovatkách Zikova  Rožňavská a Zikova  Trnkova (p. 

Vašut – zápis 2019/6: V/3), b) na křižovatce Družební  Schweitzerova (p. Danek – zápis 2019/5: II/9), c) u 

výjezdu z garáží na ul. Peškova (zápisy 2019/2: I/1, 2019/4: II/7 a 2019/5: VI/4).  

 Horizontální značení nebude realizováno. ODÚR nechce vodorovným dopravním značením duplikovat 

obecnou úpravu na pozemních komunikacích (viz vyjádření dříve – zápis 2019/6: V/3) – týká se bodů a) a 

b). S návrhem nájezdové stop čáry (bod a)) nesouhlasí DI-PČR. V případě bodu c) nebude dopravní značení 

V12a resp. V12c realizováno neboť není povinností vlastníka komunikace zajišťovat výjezd z místa mimo 

pozemní komunikaci; navíc v této záležitosti není ODÚR vlastníkem sjezdu. (vše vyjádření ODÚR, p. 

Klevar, emaily ze dne 10.6.219 a 24.7.2019). 

8) Na podnět pí Hejtmanové a p. Hudce na změnu dopravního značení v ul. Republikánská (zápis 

2019/6: II/1).  ODÚR se bude tímto podnětem zabývat. Na základě místního šetření provede návrh úpravy 

dopravního značení dle uvedeného požadavku (ODÚR, L. Klevar, email ze dne 24.7.2019).  

https://mail.mmol.cz/owa/redir.aspx?C=0vFya00zlv5qEvTgospRalggu0Ss9QRbIhs3F8rJ_XcIA3gkLzXXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.dpmo.cz%2finformace-pro-cestujici%2fjizdne%2f
https://mail.mmol.cz/owa/redir.aspx?C=znuvyIsT2OyDw8rKOPEW8mr0dcHUkgTb2PXapSuo4QsIA3gkLzXXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.kidsok.cz%2faktuality%2f2019-14-06-seniori-nad-65-let-budou-v-olomouci-cestovat-zdarma%2f
https://mail.mmol.cz/owa/redir.aspx?C=znuvyIsT2OyDw8rKOPEW8mr0dcHUkgTb2PXapSuo4QsIA3gkLzXXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.kidsok.cz%2faktuality%2f2019-14-06-seniori-nad-65-let-budou-v-olomouci-cestovat-zdarma%2f
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9) Na podnět p. Andrle na opravu parkoviště ve vnitrobloku ulic Za poštou a přilehlých (viz zápis 2019/5: 

II/12).  Na základě místního šetření (J. Krátký, J. Šulc) by bylo možné zaplatit ~80 tis. Kč na opravu 

recyklátem. Rozsáhlejší oprava parkoviště se nechystá.  

10) Na podněty p. Sztwiertnia, p. Břenka a komise k nápravě špatného stavu místa „Neoralův rybník“ 

(viz zápisy zápis 2019/4: II/8, 2019/5: II/4) 

a) Vysypat pěšiny štěrkem  Po místním šetření zjištěno, že pozemky nejsou majetkem SMOL a opravu 

pěšin nelze realizovat (J. Šulc, email ze dne 17.7.2019).  

b) Odstranit vyhořelou garáž  komise neobdržela žádnou reakci. 

c) Rekonstrukce závory  Závora se nachází mimo místní komunikaci Za Poštou, není majetkem ODÚR. 

d) Osadit park odpadkovými koši a zejména koši na psí exkrementy  ODÚR si vyžádal přesnou  

specifikaci místa problému. To komise doplní po říjnovém jednání.  

e) Úklid  Pracovníkům TSMO byl prozatím zadán požadavek na jednorázové posečení ploch ve 

vlastnictví SMOL; vlastníci přilehlých pozemků budou vyzvání státní správou OŽP MMOL k provedení 

sečení. 

f) Zařadit do pořadníku investičních plánů požadavek na rekultivaci (park/veřejná zeleň)  MMOL/ODÚR 

Bere na vědomí. 

11) Na podnět p. Zuntycha na propojení chodníků v ulicích Špálova a Mišákova (viz zápis 2019/4: 

II/10).  Schází od ODÚR žádost k vyjádření nebo souhlasu vedení nového chodníku přes vegetační 

(travnatou) plochu. [Jiné vyjádření komise zatím neobdržela]. 

12) Na podnět p. Hrachovce na nevhodné dopravní značení na ul. Republikánská (viz zápis 2019/5: 

II/3).  ODÚR nedoporučuje v této věci provézt změnu. Z důvodu šířkových poměrů v dané lokalitě byla 

jednosměrka stanovena již v roce 2001. 
 

Jednání komise bylo ukončeno ve 21.10. 

 

zapsal: Radim J. Vašut 

ověřil: Jan Rakovský 

schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15) 

kmc15@olomouc.eu 

 

Příští řádné jednání komise 7.10.2019 v 18 hodin, Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou). 

Mimořádné jednání k obnově zeleně na ul. Velkomoravská proběhne 14.10.2019.  

 

Příloha – pohyb psů (zákres nově navržených ploch) 

 

mailto:kmc15@olomouc.eu

