KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY
Zápis č. 2/2020 z jednání komise ze dne 10.2.2020
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: zástupci MPO (strážník #157) a PČR (V. Jaklová), občané (viz dobrovolná prezenční listina)
Zahájení v 19.00 hod, schůzi zahájil a vedl J. Krátký. Komise v počtu 11/11 (po odchodu KŠ 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) P. Szelag vznesl dotaz na měření rychlosti, požaduje rychlé řešení situace s nedodržováním rychlosti a
pravidel provozu, zákaz vjezdu nákladních aut a dodávek na ul. Slavonínská.  Předseda KMČ zopakoval
informaci o zakoupení mobilního radaru, který bude na jaře 2020 (dočasně) umístěn na ul. Slavonínská
(poblíž přechodu pro chodce) k monitoringu problému a k následnému řešení nedodržování rychlosti. Dále
viz. II/3.
II. PODNĚTY KOMISI (ZE SCHŮZE, DOŠLÉ POŠTOU)
1) Pí Suchomelová & pí Suchomelová (na schůzi) upozornily na nebezpečně umístěnou dopravní značku
přímo v chodníku na ul. Rožňavská.
 Komise vznáší dotaz k ODÚR, proč zde byla umístěna dopravní značka přímo do chodníku a zda není
možné její bezpečnější umístění.
2) Pí Suchomelová & pí Suchomelová (na schůzi osobně) upozornily na nebezpečnou situaci při přecházení
přechodů na ul. Zikova, kdy přes špatně zaparkovaná auta mnohdy nelze bezpečně silnici přejít.
 Komise zopakovala, že návrhy řešení dopravních bezpečnostních rizik na ul. Zikova ODÚR v minulosti
zamítl. Zároveň vzhledem k plánované výstavbě tramvajové tratě a připravované koncepci parkování řešení
problémového parkování na ul. Zikova nemá perspektivu a jediná reálná možnost je obrátit se na MPO.
3) pí Martina Vančáková (email ze dne 8.1.2020) žádá informaci o umístění mobilního radaru (a případné
závěry měření). Dále požaduje na ul. Slavonínská trvalé měření radarem, omezení rychlosti na 30 km/h,
pravidelné pokutování, instalaci retardérů, umístění světelných semaforů na všech přechodech a zákaz
vjezdů nákladních aut a dodávek (nad 3,5 t).  viz reakce na podnět p. Szelaga (viz bod I/1 výše). Další
omezení dopravy, požadované občankou, nejsou možná, ať už s ohledem na plynulost dopravy nebo
vzhledem k platným zákonům ČR (např. pro omezení dodávek nad 3,5 t by mohlo být chápáno
diskriminačně). MMOL řeší obecně problematiku kamiónů dlouhodobě (omezení průjezdů, zákaz parkování,
atd.), ale na ul. Slavonínská nic z požadovaných opatření realizovat nelze. Omezení vjezdu není vhodné a ani
možné, neboť je krajská silnice II/570 silnice důležitou dopravní tepnou spojující 2 okresy. Vyšší provoz
těžších vozidel je způsoben i objížděním dálničního obchvatu OL, který byl vládou zpoplatněn a zástupcům
města se nepovedlo vyjednat výjimku. Na ul. Slavonínská jsou již 3 přechody pro chodce podle nejnovějších
předpisů, semafory se jeví jako zbytečné a nákladné. Ve vzdálené budoucnosti budou o přechody doplněny a
upraveny i křižovatky s ul. Schweitzerova a Střední/Dolní Novosadská.
4) pí. Jana Stránská (email ze dne 9.1.2020) – upozornila na nefunkčnost webových stránek – resp. Jejich
ne-aktualizaci a neprovázanost se stránkami MMOL.  Komise děkuje za zpětnou vazbu, ale problém již
delší čas řeší (D. Bradáč).
5) p. Libor Žůrek (email ze dne 15.1.2020 a osobně) – upozornění na nepořádek na veřejném
prostranství.
 Komise zná zdejší situaci. Domníváme se, že nelze pouze svalovat vinu na práci TSMO. Diskutována
situace a možnosti řešení. Je třeba reagovat ihned např. cestou formuláře na www.tsmo.cz Komise bude
problém řešit s TSMO s cílem omezit budoucí případy (I. Poláchová).
1

4) p. Nike (@ 3.2.2020) žádá detailní informace k bunkru/voj. objektu poblíž FK Nové Sady a dalším. 
Komise detailní informace nemá. Ruiny bunkrů jsou umístěny poblíž ulic Lesní a Schweitzerova.
Doporučuje obrátit se přímo na odbor majetkoprávní nebo Ministerstvo obrany.
5) P. Šťota (email ze dne 7.2.2020) dotaz na úpravu prostoru spádového místa pro kontejnery na
tříděný odpad v ulici Voskovcova – pro BD Schweizerova 101 a Voskovcova 7. Žádost o zbudování
zpevněné podlahy v místě pod kontejnery a zídky kolem.  Úpravu prostoru kolem kontejnerů relativně
čerstvě vybudovaného místa si zajistí příslušné bytové domy sami ve spolupráci s MMOL, tak aby byl co
nejméně dotčen veřejný prostor. Město finančně přispívá na vybudování stanovišť pro tříděný odpad.
Rozšíření nedalekého stanoviště pro BD Voskovcova 8 a 10 již řeší příslušné domy s MMOL, ale přesné
místo rozšíření kvůli dotřeným IS dosud nebylo vytýčeno (J. Mrajca). Zvažte i spolupráci s nimi a místa
můžete třeba sloučit a ušetřit náklady.
6) P. Šťota (email ze dne 7.2.2020) žádost o zbudování přechodu pro chodce na začátku ulice
Voskovcova a zpomalujícího značení, či ostrůvku na ul. Schweitzerova (směr od centra města) před
křižovatkou s ul. Voskovcova. Důvod je vysoká rychlost aut vjíždějících na ul. Voskovcova,
 Komisi se jeví další přechod jako zbytečný (občané jej nebudou využívat, tak jak dosud nevyužívají jiný
přechod poblíž) a problém s rychlostí by se nevyřešil. Přesto vznášíme dotaz na ODÚR, zda je možné
realizovat alespoň „3D“ nebo jiné výstražné značení, které by „psychologicky“ donutilo automobily
jedoucí z ul. Schweitzerova do ul. Voskovcova zpomalit.
7) KMČ na základě stále se opakujících podnětů žádá o vyjádření proč se stále nevyužívá odtahové služby
pro nevhodně zaparkovaná vozidla a jaká opatření byla přijata k budoucímu systematickému odstraňování
takových vozidel a vraků dle připravované legislativy.
8) KMČ žádá o omezení rychlosti na 30 km/h dopravním značením, případně další dopravně bezpečnostní
opatření ke snížení rizika na ul. Jeronýmova min. do doby vybudování chodníku s osvětlením
k Novosadskému dvoru.
III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA
1) S-SMOL/259055/2019/OMAJ/Ind – č.j. SMOL/002369/2020/OMAJ/MR/Ind – Žádost o sdělení
stanoviska k nájmu nemovité věci ve vlastnictví SMOL: část pozemku parc. č. 590/2 (Střední Novosadská)
za účelem parkování. Komise hlasovala o návrhu povolit nájem předmětného pozemku. Návrh byl zamítnut
(0 pro, 9 proti, 1 se zdržel).
 Komise nedoporučuje pronajmout uvedený pozemek.
Odůvodnění: Komise podporuje jednotnou podobu ulice s důrazem na zeleň a opatření modrozelené
infrastruktury a minimalizaci „privatizace“ veřejných prostor.
2) S-SMOL/295058/2019/OMAJ/Ind – č.j. SMOL/015424/2020/OMAJ/MR/Ind – Žádost o sdělení
stanoviska k pachtu nemovité věci ve vlastnictví SMOL: část pozemku parc. č. 548/7 (ul. Českobratrská) za
účelem oploceného místa (předzahrádky) jako zeleně k rodinnému domu. Komise hlasovala o návrhu
povolit pacht předmětného pozemku. Návrh byl schválen (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
 Komise ne/doporučuje schválit pacht uvedeného pozemku.
3) Stanovisko Komise ke sběrovým sobotám. Komise preferuje zachování stávajícího stavu a za nově
nastavených podmínek nemůže mít žádné požadavky. Komise žádá o správné vyčíslení skutečných nákladů
sběrových sobot. Za stávajících podmínek si Komise netroufá organizovat akci, která podléhá Zákonu o
odpadech a proto trváme na zachování status quo.
4) Přehled akcí plánovaných Komisí v r. 2020. Komise plánuje uspořádat Novosadské slavnosti v termínu
19. 6. 2020 (pátek) a žádáme o zařazení seznamu akcí.
5) S-SMOL/040530/2016/OMAJ/Kli – č.j. SMOL/017589/2020/OMAJ/MR/Stu – Žádost o sdělení
stanoviska k pachtu nemovité věci ve vlastnictví SMOL: část pozemku parc. č. 14/26 (ul. U Kapličky 24),
účel využití není uveden („využití předzahrádky domů“). Komise hlasovala o návrhu povolit pacht
předmětného pozemku. Návrh byl schválen (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
 Komise doporučuje schválit pacht uvedeného pozemku.
6) S-SMOL/288961/2019/OMAJ/Zvo – č.j. SMOL/029290/2020/OMAJ/MR/Zvo – Žádost o sdělení
stanoviska ke koupi nemovité věci ve vlastnictví pí. H. Koubové do vlastnictví SMOL: pozemek parc. č.
180/21 (ul. Za Andělskou; k.ú. Nové Sady, výměra 1416 m2); pozemek je v územní plánu zařazen do plochy
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veřejných prostranství, veřejné rekreace a plochy smíšené obytné, proto jej majitelka nabízí k prodeji.
 Komise bere na vědomí, ale pro nedostatek informací nemohla v záležitosti zaujmout stanovisko.
7) S-SMOL/177849/2017/OMAJ/JPeň – č.j. SMOL/034905/2020/OMAJ/MR/Pen – Žádost o sdělení
stanoviska k pachtu nemovité věci v majetku SMOL (ul. Schweitzerova; k.ú. Povel): části pozemku parc. č.
2/2 (výměra 579 m2 a 2241 m2)a parc. č. 532/2 (27 m2). Vše za účelem využívání zahrady. Komise hlasovala
o návrhu povolit pacht předmětného pozemku. Návrh byl schválen (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
 Komise doporučuje schválit pacht uvedeného pozemku. Komise doporučuje pacht pouze na 1 rok
s podmínkou využívání pozemků jako zahrádky (tj. zamezení hromadění nepořádku nebo využívání
pozemku k trvalému bydlení).
IV. OZNÁMENÍ Z MMOL
 Komise obě níže uvedená oznámení na vědomí.
1) Dojde k vykácení dřevin: ul. Werichova 3 (jírovec) a na ul. Myslbekova 3 (suché stromy) v termínu do
15.3.2020. Za vykácený jírovec bude provedena adekvátní náhrada. (A. Steigerová, email ze dne 15.1.2020).
2) S-SMOL/005292/2020/OS – č.j. SMOL/006367/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání komunikace na ul. Myslbekova 7 × Špálova 3 (chodník - oprava a zateplení fasády; 15.1-25.1.2020).
3) S-SMOL/005289/2020/OS – č.j. SMOL/005702/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání komunikace na ul. Myslbekova × Špálova (chodník - oprava a zateplení fasády; 17.1-17.2.2020).
4) S-SMOL/018265/2020/OS – č.j. SMOL/018376/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání komunikace na ul. Střední Novosadská 3 (realizace výstavby; 24.1.-21.3.2020).
5) S-SMOL/006717/2020/OS – č.j. SMOL/008419/2020/OS/PK/Vlc– oznámení o povolení zvláštního
užívání komunikace na ul. Zikova 1 (umístění stánku – prodej zmrzliny; 1.4.-30.9.2020).
6) S-SMOL/007056/2020/OMZOH – č.j. SMOL/022181/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Handkeho 3 a 5 (umístění lešení / revitalizace stavby; 1.1.28.2.2020).
7) SMOL/022096/2020/OMZOH/MZ/Sta – č.j. S-SMOL/015402/2020/OMZOH – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Handkeho 3 a 5 (umístění lešení / revitalizace stavby; 7.1.28.2.2020).
8) S-SMOL/023098/2020/OMZOH – č.j. SMOL/028724/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Mišákova 24 (výkopové práce / vodovod; 16.1.-25.1.2020).
9) S-SMOL/023998/2020/ODUR – č.j. SMOL/024017/2020/ODUR/DIMHD/Hol – oznámení o povolení
uzavírky ul. Mišákova 512 (výkopové práce / vodovod; 10.2.-15.2.2020).
10) S-SMOL/012298/2020/OMZOH – č.j. SMOL/019197/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání komunikace na ul. Schweitzerova 97 (umístění reklamy typu „A“ – prodej ital. těstovin;
1.1.-31.12.2020).
11) S-SMOL/025947/2020/OS – č.j. SMOL/027510/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání komunikace na ul. Mišákova 44 (vozovka – vodovodní přípojka; 10.2.-15.2.2020).
IV. RŮZNÉ
1) Komise žádá MMOL (jmenovitě p. Pešatu), aby v informacích na vědomí o již povolených záborech
apod. posílal komisím automaticky i všechny přílohy, zejména situační schémata, bez nichž jsou taková
sdělení k ničemu.
2) Komise žádá informace o podmínkách, případně místní šetření:
a) záboru zeleně a chodníků kolem domů Handkeho 1, 3 a 5, kde několik měsíců probíhá revitalizace fasády.
Byly jsme informování pouze o záboru chodníků z důvodu zateplení a opravy, jejichž termín vypršel
1.12.2019 (č.j SMOL/266733/2019/OS/PK/Vlc, S-SMOL/264252/2019/OS). Zábor a poškození zeleně je
mnohem rozsáhlejší, než bylo ohlášeno.
b) trvalého záboru zeleně přístavbou a restaurační zahrádkou na pozemku č. 481/5, k.ú. Povel, v přilehlém
sousedství restaurace Teichmannova 10/32.
c) trvalého záboru zeleně restaurační zahrádkou na pozemku č. 590/1, k.ú. Nové Sady, v přilehlém
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sousedství hostince Střední Novosadská 10/18.
d) trvalého záboru zeleně parkovištěm na pozemku č. 330/3, k.ú. Povel, v přilehlém sousedství domu se
službami Schweitzerova 97/25.
e) trvalého záboru zeleně velkým reklamním poutačem na pozemku č. 87, k.ú. Povel. ul. Slavonínská a žádá
jejich trvalé odstranění v nejbližším možném termínu z důvodu estetizace prostředí.
3) D. Horňáková (email ze dne 3.2.2020). Prosba o zveřejnění oznámení z ČSÚ.
Český statistický úřad (ČSÚ) bude ve dnech 1.2-24.5.2020 provádět šetření „Životní podmínky 2020“,
uskuteční se v 11403 náhodně vybraných domácnostech. ČSÚ prosí o ochotu spolupracovat.
4) Diskutovány požadavky na estetizaci – před uplatněním požadavků ještě v 2/2020 komise některé z nich
projedná s příslušnými orgány magistrátu. Priority tvoří vytvoření parků v okolí kapličky a podél
Švýcarského nabřeží (býv. Neoralův rybník).
5) Pí Suchomelová & pí Suchomelová poděkovaly za schválení nové vyhlášky omezující provozní dobu
restauračních zařízení na ul. Rožňavská, která zde výrazně zlepšila problém s rušením nočního klidu.
V. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ
Během měsíce ledna jsme neobdrželi vyjádření k žádnému z dřívějších podnětů.
Jednání komise bylo ukončeno ve 21.30.
zapsal: Radim J. Vašut (22.2.2020)
ověřil: Jan Rakovský
schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15)
kmc15@olomouc.eu
Příští řádné jednání komise 2.3.2020 v 19 hodin, Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou).
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