KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY
Zápis č. 3/2020 z jednání komise ze dne 3.3.2020
Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, F. Pěruška, I. Poláchová, K. Šimek, J. Mrajca, D. Bradáč, A.
Adamíková, P. Grasse
Nepřítomní: J. Stranyánek
Hosté: zástupci PČR (pprap. Hynková), občan (viz dobrovolná prezenční listina)
Zahájení v 19.00 hod, schůzi zahájil a vedl J. Krátký. Komise 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) J. Rakovský se dotázal zástupců PČR na detaily zveřejněné info o kontrole dodržování rychlosti na ul.
Jižní a Slavonínská.  Zástupci OO PČR informace nemají, neboť to řeší dopravní složka PČR a nijak to
s nimi nekonzultuje.
II. PODNĚTY KOMISI (DOŠLÉ POŠTOU, OSOBNĚ)
1) p. J. Neumann (email ze dne 15.2.2020) se dotazuje na možnost odstranění kiosku na ulici
Schweitzerova poblíž zastávky MHD „Povel škola“.
 KMČ již řeší jako součást více opatření, dále viz. IV/7
2) pí E. Botková (email ze dne 21.2.2020) vznáší dotaz na opravu chodníku na Kališnická, který je ve
špatném stavu.  Komise bere podnět na vědomí. V současnosti diskutujeme možnosti oprav celé řady
chodníků v naší MČ, jež budou hrazeny z našeho omezeného rozpočtu. Chodníky o jejichž opravu budeme
žádat a hradit budou oznámeny v zápise 4/2020.
3) p. O. Zuntych (email ze dne 10.2.2020) Žádá lepší řešení organizace dopravy na ulici Rokycanova,
V Kotlině, Krakovská a Domovina.
 MMOL (konkrétně ODÚR) přislíbil se situací zabývat (viz tento zápis bod V/1).
 Ul. Domovina s námi řešeným územím dopravně příliš nesouvisí – je oddělena žel. kolejemi a spadá do
gesce KMČ 17 Olomouc – střed.
4) p. J. Šťota prezentoval statistiku využití odtahových služeb v jiných městech ČR ve srovnání se situací
v Olomouci (několik stovek vs. několik málo) a znovu vznesl stížnost, že MMOL nereaguje na jeho podněty
týkající se využívání odtahových služeb v Olomouci.
 Předseda komise tlumočil názor vedení města a MPO, které silnější represivní opatření zvažuje a
podporuje.
Komise tímto apeluje na MPO, ať koná. Situace na některých ulicích naší MČ je kritická—zejména
nevhodně parkující dodávky i osobní automobily znemožňující bezpečný přechod po přechodech pro chodce
nebo znemožňující bezpečný výjezd z vedlejších ulic na páteřní komunikace; blokování průjezdu (vozovka)
nebo průchodu (chodník) v menších ulicích, parkování na chodnících, zeleni nebo na sjezdech/vjezdech.
K takovým situacím zde dochází denně, situace se za poslední měsíce navíc zhoršila (opakovaně na to
upozorňujeme). Komise se domnívá, že nemůže vytipovávat kritická místa, ani nelze nechávat odpovědnost
na občanech (tj. oznamovat MPO všechny takové jednotlivé případy), neboť nebezpečně zaparkovaných
vozidel je v současnosti v naší MČ již příliš hodně.
III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA
Bez požadavků.
IV. OZNÁMENÍ Z MMOL
 Komise obě níže uvedená oznámení na vědomí.
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1) S-SMOL/036833/2020/OS – č.j. SMOL/037130/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání komunikace na ul. Fischerova 4 (chodník – prodej ovoce a zeleniny; 1.3-18.12.2020).
2) A. Steigerová (email ze dne 26.2.2020) - oznámení o kácení stromů na ul. Velkomoravská (bříza, 2× lípa a
2× javor) v termínu do 20.3.2020.
3) S-SMOL/046898/2020/OS – č.j. SMOL/053387/2020/OS/PK/Ste – oznámení o povolení zvláštního
užívání komunikace na ul. Zikova (chodník – kabelové vedení; 16.3.-6.4.2020).
4) S-SMOL/046914/2020/OS – č.j. SMOL/054163/2020/OS/PK/Ste – oznámení o povolení zvláštního
užívání komunikace na ul. Zikova (chodník – přeložka kabelového vedení; 25.2.-16.3.2020).
5) S-SMOL/030030/2020/OMZOH – č.j. SMOL/060025/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. U dětského domova (kulturní a sportovní akce – závody dračích lodí;
30.4.-2.5.2020).
6) S-SMOL/054325/2020/OS – č.j. SMOL/061261/2020/OS/PK/Ste – oznámení o povolení zvláštního
užívání komunikace na ul. ul. Skupova × Trnkova (vozovka – přeložka VN; 3.3.2020).
IV. RŮZNÉ
1) Komise se rozhodla využít prostředky na Estetizaci k realizaci parkové úpravy okolí kaple NPPM
(dále jen „kaplička“), přičemž pro rok 2020 chce prostředky použít na:
a) terénní úpravy okolí kapličky (zarovnání terénních depresí, srovnání terénních vln)
b) vypracování stavebního projektu na vybudování chodníků (v místech již vyšlapaných stezek).
Komise realizaci diskutovala se zástupci OMZOH (Dr. Gerhardová, Dr. Matzenauerová, ing. Přibylová) a
RMOL (ing. Flek) a chce co nejvíce využít dostupných podkladů (projekt) a přislíbené možnosti realizovat
zde náhradní výsadbu. V dalších letech (2021-2022) chce komise navázat vybudováním chodníků a realizací
výsadby dřevin.
2) Komise se zúčastní akce „Ukliďme Česko“ (dne 4.4.2020). Přesné místo úklidu oznámíme na našich
facebookových stránkách a budeme rádi za účast veřejnosti (za KMČ organizuje D. Bradáč).
3) Předseda KMČ informoval o výsledcích schůze s RMOL, diskutovaná témata zahrnovala politiku
parkování (např. v souvislosti s výstavbou tramvajové tratě) a problematiku odpadů (kontejnerová stání).
4) Komise žádá MMOL o revizi kontejnerových stání. V souvislosti s četnými dotazy na stav, umístění a
na vybudování stanovišť pro nádoby na odpad KMČ žádá, aby byla provedena inventarizace všech stanovišť
pro nádoby na směsný i tříděný komunální a firemní odpad umístěných na pozemcích města (nad rámec
veřejné platformy olomouctridi.cz) a byl zcela přesně identifikovaný vlastník a stanovená odpovědná osoba
za ně i za nádoby. Dále žádá o stanovení pravidel pro umisťování, vzhled a provozování, aby nádoby nebyly
spontánně umisťovány kdekoliv (v zelení, na silnici, parkovišti). Mnoho bytových domů se ke svým
stanovištím nehlásí.
5) Opakujeme oznámení z předešlého zápisu: 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.
6) Názor komise k vybudování parku v lokalitě tzv. Neoralova rybníka/Švýcarské nábřeží/park
V Kotlině. Komise zásadně nesouhlasí s konstatováním OMZOH, který váže jakékoli úpravy plochy mezi
Švýcarským nábřežím a ulicí V Kotlině a Za Poštou na výkup pozemku parc.č. 659/2 o výměře 2084 m2 ve
vlastnictví soukromé osoby. Předmětná plocha je od roku 2013 v souvislosti s realizací tramvajové trati na
Švýcarském nábřeží určena pro veřejný park. Doposud (za 6 let) město plochu ve svém vlastnictví o
výměře 6 065 m2 (parc.č. 355/1, 656, 658/1, 660, 781/1 a 3622) nezbavilo nepořádku a černých skládek
stavební suti, ani žádnou jeho část standardně neudržuje, ani neprovedlo slibovaný průzkum domnělé
kontaminace zeminy starou skládkou. Základní úklid v roce 2019 zajišťovala KMČ vlastními silami a silami
dobrovolníků z řad veřejnosti v rámci akce Ukliďme Česko.
Pozemek je veřejným prostranstvím, přes který si občané zkracují cestu k tramvajové zastávce případně
venčí psy. Je ve značně zanedbaném stavu a velkou část roku jsou stezky rozblácené. Od roku 2015 zdejší
obyvatelé opakovaně na tristní stav upozorňují a žádají KMČ o zasazení se o vybudování alespoň
zpevněného chodníku a jednoduché udržovatelné zeleně. Přestože vedoucí odboru ŽP (RNDr. Loyka)
opakovaně přislíbil řešení problému, do dnešní doby se zatím nic nestalo (s výjimkou sdělení o nutnosti
počkat na výkup privátní plochy, která ale na ulici Za poštou vůbec nenavazuje).
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Přes privátní plochu parc.č. 659/2 si zkracují cestu na tramvajovou zastávku obyvatelé domu v ulici
Jakoubka ze Stříbra a směrově navazujících ulic. Pozemek domu Jakoubka ze Stříbra č. 11 až 19 a 44 je ve
vlastnictví 109 privátních subjektů a právnických osob a odděluje městskou plochu parku od ulice Jakoubka
ze Stříbra. Ulice tedy není s plochou parku vůbec přes veřejný městský pozemek spojena! S ohledem na
uvedené majetkové souvztažnosti považujeme názor OMZOH, který váže realizaci parku na výkup
privátního pozemku, za pouhou výmluvu. K výkupu pozemku 659/2 totiž nemusí nikdy dojít, protože nikdo
nedonutí vlastníka pozemek městu prodat, pokud nebude chtít, notabene když to neudělal doposud.
Obyvatelé lokality ale nechtějí čekat roky nebo desetiletí na obyčejný chodník na pozemku ve vlastnictví
města v délce 45 metrů a úklid betonové a cihelné suti s trčícími ocelovými dráty. V dopisu zaslaném Bc.
Horňákovou "KMČ 15 Nové Sady, témata k projednání na RMO 2.3.2020" (email ze dne 27.2.2020) se v
bodě 3) konstatuje, že: "Do doby výkupu pozemku nelze pokračovat v projektové přípravě. Je možné provést
pouze úklid a dílčí údržbu městských pozemků." Toto považujeme za nepravdivé tvrzení a pouhou výmluvu.
KMČ požaduje nechat vypracovat projekt na část parku na pozemcích ve vlastnictví města na ploše 6065 m2.
Vzhledem k majetkovým souvztažnostem lokality je to řešení více než reálné.
KMČ také žádá vedení města, aby kontaktovalo vlastníka pozemku parc.č. 659/2 a požádalo ho, aby zajistil
úklid pozemku a ošetření havarijního stavu stromů (řez, zamezení padání velkých větví), zajistil
bezpečnost ruiny vyhořelé garáže anebo jiným způsobem zamezil vstupu veřejnosti na svůj soukromý
pozemek. Stav pozemku a zeleně je ohrožením veřejnosti, která má na pozemek neomezený přístup.
7) Množí se případy instalací zařízení, u nichž jsou důvodné pochybnosti o legálnosti nebo podezření, že
městu vzniká škoda v důsledku nevyjasněných smluvních vztahů. Díky nevyužívání či špatnému
technickému stavu jsou terčem vandalů, hyzdí okolí nebo ohrožují bezpečnost. Komise proto žádá o revizi/
narovnání právních vztahů, opravu nebo likvidaci:
a) Kiosek „tabák-tisk“ integrovaný přímo do kryté konstrukce zastávky MHD „U Kapličky“
b) Místo po odstraněném kiosku „hračky-cukrovinky“ u cyklostezky mezi ZŠ Rožňavská a BD Voskovcova
2 není dosud sanováno (zbytky dlažby, podsypu, rozvaděč, nedoplněná zemina a nezatravněno)
c) Kiosek „tabák-tisk“ na ul. Schweitzerova vedle zastávky MHD „Povel škola“ u ZŠ Holečkova.
d) Skleněná vitrína „Reality Montana“ na ul. Schweitzerova u zastávky MHD „Povel škola“ u ZŠ Holečkova
(vedle nástěnky KMČ 20 Povel).
V. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ
1) Řešení kritické dopravní situace v ul. Rokycanova (podnět p. Šťoty, pí. R. Vašutové a dalších průběžně
2019-2020) (možnost obousměrného provozu, vymezení parkování, horizontálního značení).  ODÚR
možnost řešení prověří, navrhovanému řešení se v tuto chvíli nebrání, návrh úpravy dopravního řešení bude
postoupen KMČ k projednání (email ze dne 25.2.2020).

Jednání komise bylo ukončeno ve 20.00.
zapsal: Radim J. Vašut (3.3.2020)
ověřil: Jan Rakovský
schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15)
kmc15@olomouc.eu
Příští řádné jednání komise 6.4.2020 v 19 hodin, Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou).
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