KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY
Zápis č. 12/2019 z jednání komise ze dne 2.12.2019
Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, F. Pěruška, J. Stranyánek, K. Šimek, J. Mrajca, D. Bradáč
Nepřítomní: A. Adamíková, I. Poláchová, P. Grasse (omluveni)
Hosté: M. Tichý (RMOL) zástupci MPO (strážník #157) a PČR (pprap. Hynková), J. Šťota
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) bez podnětů zástupcům PČR a MPO.
II. PODNĚTY KOMISI (ZE SCHŮZE, DOŠLÉ POŠTOU)
1) p. Mokroš (email ze dne 21.11.2019) – Dotaz na informace o výsledcích jednání k investičnímu záměru
vybudování chodníku z ul. Jeronýmova na Novosadský Dvůr (ze dne 8.10.2019).
 Známé jsou zatím jen výsledky schůze ze dne 8.10.2019, nové informace komise nemá. Závěr této schůze
lze shrnout do následujících bodů (shrnul J. Rakovský, zkrátil R. J. Vašut):
 nový chodník povede podél plotu MŠ
 malé místo pro přecházení vedle MŠ bude zrušeno a nahrazeno podélným parkovištěm
 retardér bude na křižovatce Jeronýmova × Jeronýmova, chodník protažen do oblouku cca o 3 m až ke
kontejnerům a dále zúžen, resp. "zvlněn" rovný vjezd do zadní brány učiliště
 bude doplněno veřejné osvětlení na protější straně od chodníku při plotu MŠ
 náhradní výsadba za 2 stromy se bude řešit v pozdějším procesu přípravy stavby; navržena náhradní
výsadba v blízkém místě, např. na protější straně ulice Jeronýmova.
 nově budovaná křižovatka Trnkova × Rooseveltova × Jeronýmova při stavbě tramvajové trati bude
světelně řízená
 k realizaci bude nutná součinnost s majitelem pozemku areálu Novosadský Dvůr
2) p. J. Tesařík (email ze dne 19.11.2019) a p. J. Šťota (osobně) opět upozornili na kritickou situaci na
bortícím se chodníku na Švýcarském nábřeží. P. Tesařík upozornil na dřívější stížnosti (od března 2017).
 Podle dostupných informací byla reklamace podána před rokem, ale nyní si zodpovědnost mezi sebou
přehazují 2 zhotovitelé stavby a oba se snaží zbavit zodpovědnosti. Zástupce RMOL M. Tichý přislíbil
zjištění dalších informací k případné realizaci oprav. Jedná z diskutovaných možností je oprava TSMO (na
náklady města).
3) p. J. Hlavinka (email ze dne 18.11.2019) – upozornil na kritický stav parkování na ul. Handkeho. Vznesl
dotaz k realizaci staveb parkovišť mezi ul. Handkeho – Slavonínská a mezi hřištěm na NS a ul. Slavonínská.
 Komise si je vědoma kritické situace s parkováním na Nových Sadech (také zde bydlíme). Nelze
zasahovat do vlastnických práv vlastníků parkovišť. SMOL nemá povinností zajistit každému parkovací
místo. Každý řidič je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a sám převzít odpovědnost za své
vozidlo. Při zjištění parkování v rozporu s předpisy můžete kontaktovat městskou policii ( 156). Dopravní
obslužnost sídliště prostředky MHD je dobrá a kapacity komerčních parkovacích míst nejsou zcela využity.
Město připravuje koncepci parkovací politiky, v níž budou na základě studie navržena opatření pro celé
město.
 V územních a regulačních plánech se počítá s budoucím využitím pozemku pod novým hřištěm na ul.
Slavonínská pro vybudování parkoviště. Většina pozemků mezi ul. Slavonínská a Handkeho patří vlastníkům
těchto domů a způsob využití je na nich, ale část pozemku bude patrně nutná k vybudování smíšené
cyklostezky podél celé ulice Slavonínská. Realizace je podmíněna mj. dostatkem finančních prostředků,
prioritu má dostavba tramvajové tratě, která zlepší dopravní obslužnost bez použití auta.
4) p. M. Matoušek (email ze dne 16.11.2019) požádal o instalaci "dopravního zrcadla" do křižovatky
Fischerova × Slavonínská (vozidla parkují na zeleném pásu a znemožňují výhled).
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 Komise nesouhlasí s instalací drahého zařízení kvůli nezodpovědnému parkování občanů. Při zjištění
parkování v rozporu s předpisy můžete kontaktovat městskou policii ( 156).
5) p. M. Matoušek (ibid.) se dotázal zda byla komise požádána o názor na dostavbu tramvajové trati a zda
má KMČ o dostavbu zájem nemají (reakce na článek v Olomouckém deníku).
 Stávající komise se problematikou výstavby tramvajové trati již nezabývala, neboť celý proces byl
ukončen před zahájením činnosti této komise a tudíž by ani nemohla projekt připomínkovat. Předseda J.
Krátký v rozhovoru pro Deník na dotaz, jak se komise staví k dostavbě tramvajové trati, pouze vyjádřil fakt,
že od občanů z Nových Sadů nemáme relevantní informace o tom, jestli je to pro ně priorita a dostavbu
podporují, či nepodporují. Komise zaznamenala reakce souhlasné, nesouhlasné i pasivní a obecně
podporuje prodloužení TT (i přes výhrady některých členů k samotnému projektu stavby), neboť to
významně zkvalitní dopravní obslužnost, sníží množství prachu a plynů a pomůže zlepšit možnosti
parkování. KMČ není spokojena s tím, že RMOL má pod tíhou finančních problémů jiné investiční priority,
ale spoléhá, že se najde řešení co nejdříve.
6) J. Šťota (osobně) přednesl garantovi KMČ M. Tichému (SMOL) svůj podnět z posledního schůze (viz
zápis 2019/11: II/6) ohledně kritické dopravní situace v ul. V Kotlině.
 Současná situace nemá rychlé řešení. Je vhodné počkat přípravu koncepce parkovací politiky (2020) a
v současnosti komise požádá MPO o větší důslednost a zvýšení kontroly legálnosti parkování v této lokalitě
(tj. např. dodržení šířky vozovky dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).
III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA
1) S-SMOL/237216/2019/OMAJ/Ind – žádost o nové vyjádření k žádosti o výpůjčku části pozemku (parc.
č. 575/7 Nové Sady) za účelem užívání nájezdové rampy pro imobilní občany (Trnkova 525/37), dle
přiložené opravené specifikace.
 Komise hlasovala o návrhu doporučit výpůjčku předmětné části pozemku a návrh schválila (9 pro, 0
proti, 0 se zdrželo). Komise s vybudováním rampy ze zadní části budovy plně souhlasí.
IV. OZNÁMENÍ Z MMOL
 Komise vzala všechna níže uvedená oznámení na vědomí.
1) S-SMOL/289523/2019/OMZOH – č.j. SMOL/300387/2019/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
užívání veřejné zeleně na ul. Handkeho/Fischerova, parc. 5/8 a 5/11 (kú N.S.) (výkopové práce, 4.11. 3.12.2019).
2) S-SMOL/293420/2019/OMZOH – č.j. SMOL/299179/2019/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
užívání veřejné zeleně na ul. Fischerova/Lesní, parc. 5/8 a 132/7 (kú N.S.) (výkopové práce, 13.11. 12.12.2019).
3) S-SMOL/285174/2019/OS – č.j. SMOL/285304/2019/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání komunikace na ul. Zikova 1 (chodník, konzumační stánek, 8.11.-20.12.2019).
4) S-SMOL/270823/2019/OS – č.j. SMOL/290978/2019/OS/PK/Jan – oznámení o úplné uzavírce na ul.
Českobratrská (rekonstrukce vodovodu, 9.11.-15.12.2019).
5) S-SMOL/289446/2019/OS – č.j. SMOL/289708/2019/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání komunikace na ul. Fischerova 11,16 (vozovka a chodník, horkovod, 13.11.-10.12.2019).
6) S-SMOL/293209/2019/ODUR – č.j. SMOL/295650/2019/ODUR/DIMHD/Hol – oznámení o souhlasu
s částečnou uzavírkou silnice II/435 ul. Rooseveltova (25.11.-2.12.2019).
7) S-SMOL/270702/2019/OMZOH – č.j. SMOL/290448/2019/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Rooseveltova (výkopové práce, 11.11.-29.11.2019).
8) S-SMOL/293206/2019/OS – č.j. SMOL/293546/2019/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání silnice II/435 na ul. Rooseveltova 87 (kanalizační přípojka, 25.11.-2.12.2019).
9) S-SMOL/269814/2019/OS – č.j. SMOL/270391/2019/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Rooseveltova 97 a 88a (přeložka kabelového vedení, 11.11.-29.11.2019).
10) Oznámení z OMZOH: MMOL odbor městské zeleně a odpadového hospodářství nebude pořádat
Sběrové soboty v roce 2020. RMOL na svém zasedání neschválila finanční prostředky na zajištění této
akce.
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IV. RŮZNÉ
1) Komise stanovila termíny schůzí pro rok 2020. Schůze proběhnou na stejném místě (Peškova 1 - Dům
s pečovatelskou službou), nově budou začínat v 19.00 hod., vždy v pondělí v termínech: 6.1., 10.2., 2.3.,
6.4., 4.5., 1.6., 13.7., 10.8., 7.9., 5.10., 2.11. a 7.12.2020.
2) Dne 27.11.2019 vešla v účinnost vyhláška č. 11/2019, která omezuje provozní dobu pohostinských
zařízení také na ul. Rožňavská v čase od 6.00 do 23.00.
3) Komise finančně podpořila Klub seniorů a Domov mládeže.
4) Pozvánky na adventní akce pořádané místními občany:
a) Zpívání koled (Česko zpívá koledy) u stromečku dne 11.12.2019 v 18.00, u domu seniorů na ul.
Fischerova 6.
b) 4. Předvánoční sousedské setkání - dne 18.12.2019 od 18.00, ul. Špálova, parčík před prodejnou
potravin - sousedské setkání, výměna a ochutnávání vánočního cukroví a dalších domácích dobrot, zpívání
koled i jiných písní.
5) J.Rakovský informoval o své činnosti a výsledcích v komisi protipovodňových opatření v r. 2019.
V. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ
1) p. Novák (viz zápis 2019/9: II/3) dotaz na umístění pouliční lampy u rohu domu Rožňavská 9 (mezi
Rožňavská 9 a Werichova 10).  Žádost bude prověřena na místě, realizace případně možná až na konci 1.
čtvrtletí 2020 (z důvodu povětrnostních podmínek). (P. Nezhyba, email ze dne 29.11.2019)
2) Úprava přednosti v jízdě na ul. Ibsenova (viz zápisy 2019/10: II/1, 2019/11: V/1)  Ani ODÚR se
s návrhem neztotožňuje. Přesto bude požadavek přednesen na nejbližším zasedání dopravní komise a
projednán s PČR. (L. Klevar, email 20.11.2019).

Jednání komise bylo ukončeno ve 20.15.
zapsal: Radim J. Vašut (5.12.2019)
ověřil: Jan Rakovský
schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15)
kmc15@olomouc.eu
Příští řádné jednání komise 6.1.2020 v 19 hodin (pozor změna času!), Peškova 1 (Dům s pečovatelskou
službou).
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