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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 4/2020 (korespondenční jednání) 
 

 

Přítomní (korespondenčně): J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, I. Poláchová, K. Šimek, J. Mrajca, D. 

Bradáč, A. Adamíková, P. Grasse, F. Pěruška, J. Stranyánek 

Nepřítomní: — 

Hosté: — 

 

 

V důsledku vládních opatření kvůli zamezení šíření koronaviru SARS-Cov-2 (zkráceně SARS-2; 

pandemie nemoci COVID-19) vydal primátor MMOL pokyn k zrušení veřejných jednání komisí 

městských částí (viz bod IV/3). Vzhledem k neurčitosti konce vládních opatření jsou veřejná jednání komisí 

zrušena až do odvolání.   

Důležité informace průběžně zveřejňujeme na našich facebookových stránkách a našem webu Nové Sady. 

 

 

Předseda KMČ J. Krátký informoval e-mailem členy komise o došlých informacích a podnětech, členové o 

bodech jednali elektronicky. Hlasování proběhlo per rollam. Komunikace mezi členy komise probíhala 

průběžně, zápis byl sepsán ke dni 7. 4. 2020 a shrnuje tak podněty z období mezi 4.3.2020 a 7.4.2020. 

 

I. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE 

Bez podnětů.   

 

II. PODNĚTY KOMISI (ZE SCHŮZE, DOŠLÉ POŠTOU) 

1) p. Řondek (email ze dne 5.3.2020) požaduje opravu chodníku na ulici Rožňavská 6 a 8.  

 Bude předáno TSMO. KMČ doporučuje pro drobné závady primárně využívat formulář na www.tsmo.cz. 

2) p. P. Kurfürst (emaily ze dne 2. a 3.4.2020) – sdílel s komisí emailovou komunikaci s TSMO, ve které 

upozornil na problémy (prodlevu) při svozu olejů.  Komise bere na vědomí. 

 

III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA  

1) MMOL požádal o vyjádření k memorandu k podmínkám provozu elektro-koloběžek na území města 

Olomouce. Komise hlasovala o návrhu: „KMČ15 doporučuje podpis memoranda RMO ke schválení 

komerčního provozování elektro-koloběžek společnosti Bolt Services CZ s.r.o. na území města Olomouce“. 

Hlasování proběhlo per rollam a výsledkem je, že komise nedoporučuje podpis předloženém znění (1 pro, 

7 proti, 1 zdržel, 2 se hlasování nezúčastnili). 

 Komise považuje nastavené podmínky za nedostatečné, případně nevymahatelné. 

2) RMO (jednání dne 23.3.2020) snížila částku na estetizaci na polovinu (na 150 tis. Kč) (email D. 

Horňáková, 31.3.2020). 

 Komise zváží konkrétní úpravy na základě vyčíslení nákladů našeho původního záměru. 

3) S-SMOL/316300/2019/OMAJ/Ind - žádost pana Filipa Vartoně o nájem části pozemku parc. č. 548/7 o 

výměře 30 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc - předzahrádka rodinného domu na ulici 

Českobratrská. Komise hlasovala o návrh povolit pronájem předzahrádky. Hlasováním per rollam byl návrh 

schválen, komise pronájem doporučuje. (9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 se hlasování nezúčastnili).    

 

https://www.facebook.com/Nove.Sady.Olomouc/
http://novesady.eu/aktuality/
http://www.tsmo.cz/
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IV. OZNÁMENÍ Z MMOL 

 Komise všechna níže uvedená oznámení na vědomí.  

1) MMOL průběžně informoval o usneseních krizového štábu ORP Olomouc související s řešením krizové 

situace kolem pandemie viru SARS-2. 

2) MMOL informoval o bezpečnostních opatřeních v souvislosti se šířením viru SARS-2. Komise informace 

zveřejňovala na facebookových stránkách KMČ. 

3) Na základě pokynu p. tajemníka a p. primátora bylo oznámeno, že počínaje 13.3.2020 se až do odvolání 

ruší schůze všech komisí, tedy i komisí městských částí (D. Horňáková, email ze dne 13.3.2020) 

4) MMOL oznámil, že od 16.3.2020 jsou uzavřeny všechny objekty magistrátu a Městské policie Olomouc 

pro veřejnost. 

5) ZMOL vydalo vyhláškou č. 2/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 18/2019, o 

nočním klidu. Vyhláška vyjmenovává akce, pro které platí výjimka ze zákazu rušní nočního klidu. 

S ohledem na vývoj situace kolem pandemie viru SARS-2 se může pořádání akcí změnit. 

6) TSMO informovaly o harmonogramu prací a upozornily na změny provozu sběrných dvorů v souvislosti 

s nouzovým stavem a na změny v termínech svozu odpadu během Velikonočních svátků (email P. 

Holubčíková 27.3.2020 TSMO). 

7) S-SMOL/069953/2020/OS  – č.j. SMOL/070805/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání komunikace na ul. Švýcarské nábřeží (chodník - oprava opěrné zdi; 13.3.-30.5.2020).  

8) S-SMOL/066309/2020/OS  – č.j. SMOL/067642/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Handkeho 3, 5  (chodník – revitalizace domu; 12.03.-31.03.2020).  

9) S-SMOL/062395/2020/OS  – č.j. SMOL/062858/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání komunikace na ul. Jakoubka ze Stříbra 15 (vozovka – skládka materiálu; 10.03., 13.03., 17.03., 

20.03., 24.03., 27.03., 31.03., 03.04. a 07.04.2020).  

10) S-SMOL/060143/2020/OS  – č.j. SMOL/060989/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání komunikace na ul. Myslbekova 9 (chodník - oprava a zateplení fasády; 4.3.-30.4.2020).  

11) S-SMOL/063805/2020/OS  – č.j. SMOL/063974/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání komunikace na ul. Rooseveltova 117 (chodník – výstavba Olomouc-Novosadský Dvůr; 11.3.-

10.4.2020).  

12) S-SMOL/062498/2020/OS  – č.j. SMOL/062925/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání silnice II/435 Střední Novosadská (od × Lesní po č.p. 48) (vozovka – realizace stavby; 16.3-14.4. a 

21.3.-19.4.2020).  

13) S-SMOL/064457/2020/OMZOH  – č.j. SMOL/064457/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zelen na ul. Střední Novosadská 21 (staveniště, kontejner; 4.3.-6.3.2020).  

14) S-SMOL/047751/2020/OMZOH  – č.j. SMOL/058235/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Zikova (výkopové práce- kabelové vedení kNN a kVN; 24.2.-

16.3.2020).  

15) S-SMOL/084384/2020/OMZOH – č.j. SMOL/084384/2020/OMZOH/MZ/Stj – oznámení o 

předběžném stanovení 4 sečí (22.4.-31.5., 26.5.-30.6., 1.7.-29.9. a 30.9.-4.11.2020).  

16) S-SMOL/204695/2019/OMAJ/Bel – č.j. SMOL/070169/2020/OMAJ/MR/Bel – oznámení o schválení 

pachtu části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 186 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce na dobu 

neurčitou.  

17) S-SMOL/057691/2020/OS – č.j. SMOL/070030/2020/OS/PK/Ste – oznámení o povolení zvláštního 

užívání komunikace na ul. Handkeho před kotelnou (vozovka - oprava teplovodu; 25.2.-3.3.2020).  

18) S-SMOL/065086/2020/OS – č.j. SMOL/075417/2020/OS/PK/Ste– oznámení o povolení zvláštního 

užívání komunikace na ul. Velkomoravská × Schweitzerova (chodník – výkopové práce; 23.3.-3.4.2020).  

 

V. RŮZNÉ 

1) Předseda komise navrhl—v důsledku pandemie viru SARS-2—posunutí termínu konání Novosadských 

slavností z červnového termínu na měsíc září. Komise o návrhu hlasovala per rollam a návrh byl přijat (8 

https://www.facebook.com/Nove.Sady.Olomouc/
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pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 3 se nezúčastnilo hlasování). V současné době bude komise sledovat vývoj a podle 

toho se později rozhodne kdy (nebo zda vůbec) akci uspořádat. 

2) Předseda komise pověřil J. Rakovského vytipováním chodníků nutných k opravě. J. Rakovský představil 

komisi 10 nekritičtějších míst.  

KMČ provedla výběr chodníků, u nichž je nutná oprava v souvislé délce nebo jsou nutné ke komplexnímu 

dokončení lokality. Na základě toho žádá o opravu chodníků a úhradu z prostředků KMČ na ulicích 

Mišákova a Rokycanova. KMČ bude i nadále usilovat o opravy zejména na ul. Mánesova, Andělská, 

Valdenská, Kališnická, Slavonínská, Húskova, Zikova (sociální služby), Jeronýmova, U Kapličky, 

Vladislavova, Dolní Novosadská, dětské hřiště Fischerova a park Lesní. Lokální opravy menších ploch 

budou řešeny standardní cestou z prostředků TSMO. Požadavek nezahrnuje investiční akce (přetrasování, 

vybudování nových chodníků, apod.), které jsou řešeny samostatně. V souvislosti s tím doporučuje, aby 

MMOL vytvořilo jasnou metodiku na parametry vjezdů/sjezdů do domů a důsledně vymáhalo po jejich 

vlastnících řádný technický stav v místech křížení s chodníkem 

 

V. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ 

Během měsíce dubna jsme neobdrželi vyjádření k žádnému z dřívějších podnětů. 

 

Do odvolání budou probíhat jednání KMČ #15 mimo zasedání (per rollam) bez účasti veřejnosti.  

 

zapsal: Radim J. Vašut (6.4.2020, upravil 14.4.2020) 

ověřil: Jan Rakovský 

schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15) 

kmc15@olomouc.eu 
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