KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY
Zápis č. 10/2019 z jednání komise ze dne 7.10.2019
Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, F. Pěruška, J. Stranyánek, K. Šimek, J. Mrajca, D. Bradáč, A.
Adamíková,
Nepřítomní: P. Grasse (jednání), I. Poláchová (nemoc)
Hosté: zástupci MPO (strážník #157) a PČR (pprap. Miženková), občané (viz dobrovolná prezenční listina)
Zahájení v 18.00 hod, schůzi zahájil a 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
1) p. D. Halouzka upozornil na dlouhodobé stání automobilů bez platné TK na ul. Dolní Novosadská
 zástupci MPO a PČR vysvětlili postup při odstraňování vraků, tento případ nelze tímto způsobem řešit.
2) J. Rakovský upozornil na četné ilegální umístění reklamních stojanů „A“ na ul. Voskovcova,
Teichmannova a Slavonínská.
3) pí A. Štechrová písemně (dopis ze dne 19.9.2019) upozornila na porušování soužití poblíž domu
s pečovatelskou službou na ul. Fischerova (intoxikovaní bezdomovci, hluk, nepořádek).
 Komise problém již řešila a ve spolupráci s občany (místní referendum) podala podnět na odstranění
laviček, kde se bezdomovci zdržují. Akce je zařazena do plánu aktivit TSMO pro tento rok (viz zápisy 2019/9:
VI/5 a 2019/6: II/4). Do doby než budou lavičky odstraněny, žádáme MPO o kontrolu dodržování pořádku
v lokalitě.
4) p. Danek - SVJ Kaplička (email ze dne 3.7.2019) se dotázal zda může MPO sdělit, kolikrát řešila
nedovolené parkování na ul. Družební 768 a v křižovatce Schweitzerova × Družební bez oznámení občany. 
Zástupce MPO nemůže požadovanou informaci sdělit (není mu známá) a doporučuje se obrátit přímo na
vedení MPO, zda je možné ze statistik tento údaj získat.
II. PODNĚTY KOMISI (ZE SCHŮZE, DOŠLÉ POŠTOU)
1) D. Bajnar (email ze dne 23.9.2019) – žádost o projednání úpravy přednosti v jízdě na křižovatce
Tolstého × Ibsenova. Pravidlo přednosti zprava zde nefunguje a křižovatka je nebezpečná nejen pro cyklisty
jedoucí po značené cyklostezce. Přestože ODÚR o zdejším problému ví a nepovažuje současný stav za
problémový, komise považuje zejména nájezd z ul. Tolstého za rizikový (pro cyklisty i řidiče motor. vozidel).
Byl vznesen návrh na ustanovení ul. Ibsenova (ve vztahu k ul. Tolstého) jako hlavní ulice. Návrh byl
hlasováním schválen (9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
 Žádáme ODÚR úpravu přednosti v jízdě v křižovatce Ibsenova × Tolstého a osazení dopravními
značkami (výjezd z ul. Tolstého a z parkoviště fy Shape).
2) R. Dostálová (email ze dne 26.9.2019) žádost o sdělení informací o řešení jejího podnětu ze dne 21.1.2019
ohledně komunikace z Novosadského Dvora k zastávkám MHD.  Není možné reagovat na každý email
jednotlivě a prosíme o sledování zápisů z jednání KMČ. K řešení problematiky chodníků z NS Dvora viz bod
III/4 tohoto zápisu.
3) p. Macháliček (email ze dne 11.9.2019) – dotaz proč byly v roce 2017 instalovány zábrany znemožňující
průjezd k přední části domů Werichova #13,15 a 17.  Jedná se o bezpečnostní opatření k zamezení vjezdu
na chodník – stezku pro chodce. Přístup IZS k uvedeným vchodům je přímo z ul Werichova.
4) p. Macháliček (ibid.) – dotaz na umístění dopr. značky „zákaz zastavení“ [B28] v délce 10 m před domem
Werichova #15. Domnívá se, že je umístěna zbytečně a zabírá tak prostor pro parkování.
 Značka je zde umístěna k zajištění bezpečného a pohodlného vjezdu zásobovaní do ZŠ s platností 7-15 hod
v pracovních dnech, neboť zde soustavně podélně parkují vozidla v rozporu s pravidly silničního provozu.
5) pí Kubínová (osobně) vznesla dotaz na možnost vybudování hřiště (herních a sportovních prvků pro různé
věkové kategorie) ve vnitrobloku domů na ul. Jakoubka ze Stříbra.
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 Komise se domnívá, že se nejedná o zcela volně přístupné veřejné prostranství. Navrhla řešit komplexněji
až v souvislosti s realizací revitalizace oblasti „Neoralova rybníku“.
6) p. D. Halouzka (osobně) vznesl dotaz, jakým způsobem by bylo možné zvrátit rozhodnutí RMOL (viz
tento zápis bod IV/5 - S-SMOL/040601/2016/OMAJ/Kli).  Názor komise tlumočil J. Rakovský, nepřejeme
si privatizaci veřejných prostranství a zábory zeleně za účelem parkování. Podporujeme koncepční a jednotné
uspořádání veřejných prostor s velkým důrazem na zeleň.
5) L. Hejtmanová (email ze dne 10.9.2019) – žádost o vyjádření k podnětu ze dne 13.5.2019 (viz zápis
2019/6: II/1).  Podnět byl postoupen a řeší se. Nové informace komise nemá. [viz zápis 2019/09: VI/8]
6) Z. Kouba (email ze dne 7.10.2019) žádá o zapracování požadavku na rekonstrukci komunikace v ul.
Nebeská v rámci projektu plánované zahrádkářské kolonie Andělská (žádal i dříve v emailu ze dne
24.6.2019).
 Podnět byl dříve projednán a postoupen, komise získala vyjádření, že rekonstrukce ani výstavba nové
komunikace zde není plánována, ale budou provedeny lokální opravy propadů a nerovností recyklátem v
rozsahu záchovné údržby (viz zápisy 2019/3: II/5, 2019/5: V/1 a 2019/09: II/9). KMČ to respektuje.
7) B. Omelková (email ze dne 27.9.2019) – žádost o realizaci reklamy pro její podnikání (formou rozhlasu,
umístěním reklamy atp.).  Komise žádosti nemůže vyhovět, místní rozhlas slouží pouze pro bezpečnostní
hlášení, komunikační kanály (facebook, web) slouží pouze pro prezentaci informací, nikoliv pro poskytování
reklamy.
III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA
1) SMOL/254155/2019/OMAJ/MR/Ind – č.j. S-SMOL/237216/2019/OMAJ/Ind – Žádost o sdělení
stanoviska k výpůjčce nemovité věci ve vlastnictví SMOL: Část pozemku parc. č. 575/7 (7,25 m2) kvůli
umístění nájezdové rampy pro imobilní občany z boční strany schodiště domu Trnkova 525/37.
 Komise hlasovala o návrhu doporučit pronájem nemovitosti. Návrh byl hlasováním zamítnut (0 pro, 9
proti, 0 se zdrželo).
Odůvodnění rozhodnutí: Rozhodně podporujeme vybudování nájezdové rampy, ale nikoliv podle
předloženého návrhu. Tu lze snadno vybudovat v místě stávající (nevhodné) nájezdové rampy přímo
z chodníku před vchodem. Předložený návrh zbytečně likviduje zeleň (je v rozporu s koncepcí modrozelené
infrastruktury), nesplňuje zcela požadavek vyhl. 398/2009 Sb. o požadavcích na bezbariérové užívání (min.
šířka rampy 1,5 m). Chodník je na pozemku SMOL, může se tak podílet na případné rekonstrukci chodníku
v souvislosti s výstavbou rampy.
2) D. Horňáková (email ze dne 30.9.2019) – žádost o vyjádření k letos schváleným předzahrádkám u
restaurací.  Komise zaujala k předzahrádkám restauračních zařízení následující stanoviska:
a) ř. 82 (Zikova 1 / Belluno) – doporučujeme prodloužení smlouvy (dosud bezproblémový provoz)
b) ř. 83 (Nedvědova 4 / Caffe-Traum) – v tabulce je mylně přiřazeno KMČ#15, spadá do KMČ #20, žádáme
pouze opravu v tabulce, stanovisko k předzahrádce nezaujímáme.
c) ř. 88 (Rožňavská / Kavárna Staré časy) – v tabulce je mylně přiřazeno KMČ#17, spadá do naší KMČ #15,
žádáme opravdu v tabulce. Vzhledem k nevhodnému umístění (v létě 2019 špatná průchodnost;
s kočárkem nebo inval. vozítkem mnohdy nemožná) požadujeme doplňující informace o přesném
umístění (situační plátek) a kapacitě (počet stolků/židlí).
d) ř. 95 (Rožňavská 8 / Q7 Pub) – identický problém jako v bodě c) a analogicky požadujeme doplňující
informace (situační plánek, kapacita).
V bodech c) a d) se komise vyjádří po obdržení doplňujících informací, za současných podmínek
prodloužení (prozatím) nedoporučujeme.
e) Předzahrádky na plochách zeleně / ř. 16 (Schweitzerova 95 / Chvilka pro sebe) – doporučujeme
prodloužení smlouvy (dosud bezproblémový provoz).
3) P. Jasinský (OMZOH; email ze dne 30.9.2019) – oznámení o sběrových sobotách 2019, žádost o
vyjádření. (Termín pro Nové Sady: 7.11.2019; umístění: roh ulic V Křovinách a Schweitzerova, Nové Sady
ulice Valdenská u domu #46, roh ulic Zikova a Werichova).
 Komise souhlasí s navrženými lokalitami pro r. 2019. Do budoucna zvažujeme i jiná umístění (projedná J.
Krátký).
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4) Pozvánka na jednání „Investiční záměr - propojení chodníku z ul. Jeronýmova do lokality Novosadský
Dvůr“ (08.10. 2019) a projednání architektonických návrhů 2 variant vedení chodníku (tj. 2 stran ulice).
Hlasováním byla zvolena varianta 1. - vedení chodníku podél plotu MŠ v celé jeho délce (pro 8, proti 1,
zdrželo se 0).
 Komise investiční záměr podpořila (var. 1), vč. vybudování pouličního osvětlení a zklidňujících prvků
dopravy; schůze se za KMČ zúčastní J. Rakovský.
IV. OZNÁMENÍ Z MMOL
 Komise vzala všechna níže uvedená oznámení na vědomí.
1) Pozvánka na schůzi II. výrobního výboru ohledně přípravy dětských hřišť a sportovišť pro realizaci
2020 (MMOL, 8.10. 2019, 14:30 hod).  Schůze se za KMČ zúčastní J. Mrajca.
2) S-SMOL/252833/2019/OS – č.j. SMOL/252952/2019/OS/PK/Vlc – Oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Dolní novosadská 48 (chodník – přípojka kanalizace; 2.10.-11.10.2019).
3) S-SMOL/226677/2019/OS – č.j. SMOL/229071/2019/OS/PK/Vlc– Oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Rožňavská 21 a 18 (chodník, vozovka – Novosadské slavnosti; 13.9.2019).
4) S-SMOL/307015/2018/OMAJ/Ind – č.j. SMOL/240112/2019/OMAJ/MR/Ind – Oznámení rozhodnutí o
zamítnutí žádosti o darování pozemku parc. č. 575/11 a části pozemku parc. č. 478/4.
5) S-SMOL/040601/2016/OMAJ/Kli – č.j. SMOL/219556/2019/OMAJ/MR/Stu – Oznámení rozhodnutí o
zamítnutí žádosti o revokaci usnesení RMOL ve věci nevyhovění žádosti o nájem části pozemku parc. č. 608.
6) S-SMOL/233928/2019/ODUR– č.j. SMOL/234713/2019/ODUR/DIMHD/Hol – Vyjádření souhlasu
ODÚR k uzavírce a objížďce na silnici II/435 ul. Dolní Novosadská (výstavba rezidence „Novosadská,
Olomouc“ v termínu 9.9.2019-30.1.2020.
7) Pozvánka na konferenci o rodinné politice OL – „Rodina v pohybu“ – 17.10.2019 od 9.00 (Hynaisova 10).
IV. RŮZNÉ
1) Dne 14.10.2019 proběhne mimořádné zasedání komise (Peškova 1, v 18.00) k revitalizaci zeleně na ul.
Velkomoravská za účastí projektantky (ing. Tomaštíková) a úředníků z MMOL. Schůze je veřejná, občanům
budou představeny plány obnovy.
2) Dne 23.10.2019 proběhne setkání s jubilanty žijících na území Nových Sadů (na radnici, ve 14.00 a
15.30). Kdo se slavnostního setkání nemůže zúčastnit, může si dárek vyzvednout jindy.
3) Komise diskutovala možnost uspořádání veřejného rozsvěcování Vánočního stromu na NS.
4) J. Rakovský stručně informoval KMČ o vývoji IV. etapy protipovodňových opatření
V. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ
Od poslední chůze v září žádná nová informace k našim předešlým podnětům (s výjimkou uvedených v tomto
zápise v bodech I/3, III/4).
Jednání komise bylo ukončeno ve 20.00.
zapsal: Radim J. Vašut (9.10.2019)
ověřil: Jan Rakovský
schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15)
kmc15@olomouc.eu
Příští mimořádné jednání schůze je 14.10.2019 v 18.00 (Dům s pečovatelskou službou) k projednání návrhu
na revitalizace veřejné zeleně na ul. Velkomoravská.
Příští řádné jednání komise 4.11.2019 v 18 hodin, Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou).
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