KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY
Zápis č. 5-6/2020 z jednání komise 4.5.2020 (korespondenčně) a 1.6.2020

Přítomní: 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: zástupci PČR (#140) a MPO (#157), občan (viz dobrovolná prezenční listina)
Zahájení v 19.00 hod, schůzi zahájil a vedl J. Krátký. Komise v počtu 11/11 byla usnášení schopná.
Zapisovatelem zvolen R. J. Vašut, schvalovatelem zápisu J. Rakovský.
I. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE
1) J. Rakovský upozornil na dlouhodobé a pravidelné parkování na trávě na ul. Schweitzerova 109b a
v točně u ZŠ Holečkova a díle na ignorování zákazu vjezdu severně Družební 2.
II. PODNĚTY KOMISI (ZE SCHŮZE, DOŠLÉ POŠTOU)
1) Dotaz p. J. Průchy (email ze dne 17.4.2020) na využití prostranství mezi domy Voskovcova 2 a 4, kde
se dříve nacházelo pískoviště, dnes jde o nevyužitý oplocený čtvercový prostor (10 x 10 m) se 2 lavičkami
uvnitř. SVJ Voskovcova 727/2 zvažuje kultivaci zdejšího prostoru.
 dětské hřiště bylo zrušeno s náhradou na ul. Peškova. Zbytky mobiliáře vč. drátěného a živého plotu
budou ještě letos zlikvidovány a místo zatravněno z důvodu komplikovaného provozu a nákladné údržby.
V prostoru mezi domy Voskovcova 2 a 4 je plánováno propojení chodníkem s ulicí Peškova a vysazení
stromu.
2) E. Botková (email ze dne 21.5.2020) žádá zvážit vybudování nového chodníku na ulici Kališnická 1-5.
 Komise děkuji za podnět, ale vzhledem k omezenému rozpočtu byly letos zvoleny jiné varianty (viz bod
III/2).
3) J. Šťota vznesl dotaz na opravu chodníků na ul. Rokycanova.  V jižní části ulice je nutné udělat
přeložky elektrické sítě, na něž nejsou v roce 2020 rozpočtovány žádné prostředky. V roce 2021 se
předpokládá přidružení přeložek k rekonstrukci chodníku v celé délce ul. Rokycanova a k úpravě přilehlé
části ulice Krakovská.
4) J. Šťota vznesl dotaz na svůj podnět k 3D značení ústí ulice Voskovcova.  viz bod VI/3.
III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA
1) D. Horňáková (email ze dne 21.5.2020) žádost o revizi a upřesnění požadavků prostředků na
estetizaci.
 Komise chce v rámci estetizace realizovat vypracování projektu na vybudování chodníků/zpevněné
plochy v místě vyšlapaných pěšin v blízkosti kapličky NPPM (ODÚR, p. Kadlčík). Zároveň chce realizovat
terénní úpravy v okolí kaple NPPM dle projektu (jako základ pro pozdější budování chodníků/zpevněných
ploch a výsadbu dřevin).
2) Dotaz na realizaci oprav chodníků.  Komise požaduje provést opravy v původně požadovaném rozsahu,
s návrhem kalkulace souhlasí (viz V. Čech, email ze dne 4.5.2020). Tj. chodníky ul. Polská × Myslbekova,
chodník ul. Mánesova č. 16-20 a chodník ul. Mánesova č. 17-19.
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IV. OZNÁMENÍ Z MMOL
 Komise všechna níže uvedená oznámení na vědomí.
1) S-SMOL/061860/2020/OS – č.j. SMOL/062026/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Zikova 1 (chodník – cukrárna BELLUNO; 29.4.-31.10.2020).
2) S-SMOL/105506/2020/OS – č.j. SMOL/105563/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Rožňavská 8 (chodník – předzahrádka „Bar a herna Q7“; 1.6.-31.10.2020).
3) S-SMOL/102577/2020/OMZOH – č.j. SMOL/102577/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Schweitzerova 95 (předzahrádka „Chvilka pro sebe“; 11.5.15.9.2020).
4) S-SMOL/078156/2020/OS – č.j. SMOL/081476/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Střední Novosadská 41-49 (chodník - výkopové práce; 16.4.-31.8.2020).
5) S-SMOL/076312/2020/OS – č.j. SMOL/082021/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. U Kapličky 442/9 (vozovka, chodník – umístění kontejneru; 16.4.30.6.2020).
6) S-SMOL/115483/2020/OS – č.j. SMOL/117307/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání silnice II/435 Střední Novosadská v blízkosti č.o. 48 (kanalizace; 8.6.-21.6.2020).
7) S-SMOL/118654/2020/OS – č.j. SMOL/118659/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Myslbekova 9, 11, 13 (chodník – oprava fasády; 28.5.-15.6.2020).
8) S-SMOL/100866/2020/OS – č.j. SMOL/101486/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Jakoubka ze Stříbra 15 (vozovka – stavební práce; 14.5., 19.5., 21.5. a
26.5.2020).
9) Oznámení o předání staveniště stavby „Polopodzemní kontejnery Nové Sady“ zhotoviteli ke dni 4.6.2020
(M. Skácel, email ze dne 26.5.2020).
10) S-SMOL/110921/2020/OMZOH – č.j. SMOL/125301/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Skupova (výkopové práce; 16.5.-22.5.2020).
11) S-SMOL/083786/2020/OMZOH – č.j. SMOL/102680/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Skupova (výkopové práce; 4.5.-15.5.2020).
12) S-SMOL/105239/2020/OS – č.j. SMOL/105327/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Skupova 3 (chodník – pokládka kabelu; 13.5.-15.5.2020).
13) S-SMOL/077338/2020/OS – č.j. SMOL/082025/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Myslbekova 9-13 (chodník – zateplení fasády; 16.4.-15.5.2020).
14) S-SMOL/237216/2019/OMAJ/Ind – č.j. SMOL/097661/2020/OMAJ/MR/Ind – oznámení o
poskytnutí výpůjčky části pozemku parc. č. 575/7 za účelem umístění a užívání bezbariérového vstupu do
domu (6.5.2020).
15) S-SMOL/088082/2020/OMZOH – č.j. SMOL/093652/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Trnkova (výkopové práce; 23.4.-30.4.2020).
16) S-SMOL/081297/2020/OS – č.j. SMOL/082017/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Schweitzerova 738/95 a u objektu Jeremiášova 486/1 (vozovka, chodník,
cyklostezkan – přeložka kabelu; 16.4.-28.4.2020).
17) oznámení o kácení stromu na ul. Českobratrská 17-19 (email ze dne 24.4.2020)
18) S-SMOL/110633/2018/OMAJ/Cih – č.j. SMOL/072917/2020/OMAJ/MR/Cih – oznámení o
zamítnutí prodeje části pozemku parc. č. 497/2.
19) Odbor majetkoprávní (M. Kličková, email ze dne 27.5.2020) oznamuje, že RMO schválila předběžný
záměr prodeje pozemku parc. č. 548/7, který KMČ dříve k prodeji nedoporučila (zápis 2019/11: III/1; SSMOL/168531/2019/OMAJ/Zvo).
20) Oznámení o zahájení opravy opěrné zdi na ul. Švýcarské nábřeží v termínu 4.5.-7.6.2020 (T.
Nejezchleba, email ze dne 5.5.2020; viz také zápisy 2019/11: II/7 a 2020/1: V/1).
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V. RŮZNÉ
1) Dne 27.5.2020 byl dočasně umístěn radar na kontrolní měření dodržování rychlosti na ul. Slavonínská,
který zde bude umístěn do konce srpna.
2) Na podnět J. Rakovského KMČ žádá o sdělení podmínek zřízení 10 vyhrazených parkovacích míst na ul.
Skupova přiléhajících k zadní části objektu Velkomoravská 590/50 (býv. Mountfield) ve prospěch firmy
Infitness a žádá a jejich zrušení.
3) KMČ je i přes četná ujištění a sliby stále obcházena v procesech povolování záborů zeleně a
chodníků. Jsou ignorovány názory a dlouholeté zkušenosti občanů a KMČ s životem v MČ. Kontrola
vydaných záborů v praxi je nedostatečná a existuje důvodné podezření, že městu vzniká škoda.
→ KMČ opakovaně žádá o:
-

zasílání úplných rozhodnutí, tj. včetně schéma umístění záborů chodníků a zeleně (u mnoha
oznámení záborů chybí schéma, takže informace je těžko porovnatelná s praxí, informační hodnota
sdělení je mizivá)

-

důslednou kontrolu záborů v praxi (je mnoho záborů bez ohlášení, zábor některých je násobně
vyšší nebo v jiném místě, termíny záborů se účelově řetězí – tím vším městu vzniká škoda. Podněty
KMČ zůstávají bez odpovědí i bez realizace v praxi.)

-

zohledňování stanovisek KMČ a občanů u tradičně problémových provozoven (znovu byly
povoleny provozovny na ul. Rožňavská, přestože KMČ dlouhodobě upozorňuje na omezenou
průchodnost a časté konflikty hostů s chodci – viz zápis 2019/10a: III/2cd). Průchod je omezen, tak
jako každý rok, i letos.

4) Požadavek na přemístění značení vyhrazených parkovišť ZTP na ul Rožňavská 16 a 18 pro RZ 6M8 4154
a 4M1 0635 mimo chodník a nepřekážely tak chůzi (doplněk zápisu 2020/2:II/1).
5) KMČ žádá o řádné odstranění celé vitríny (viz. bod VI/1d tohoto zápisu), tj. včetně betonových patek
v zemi. Prostor doplnit ornicí a zatravnit. Dosud byla jen vitrína odstraněna uřezáním nad povrchem.
VI. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ
1) Dotaz KMČ na zdevastované objekty ve vlastnictví SMOL (zápis 2020/3: bod V/7).
 G. Křížková, odbor majetkoprávní (email ze dne 20.4.2020) informovala o stávající situaci.
a) stánek integrovaný do modulu zastávky MHD byl odkoupen a je ve vlastnictví SMOl, pravděpodobně z
důvodu nezájmu není provozován;
b) nájemní smlouva na pronájem byla ukončena výpovědí ke dni 31. 8. 2019, nájemce řádně a včas pozemek
nevyklidil a vyklizený nepředal pronajímateli, ani po předžalobní výzvě nedošlo k nápravě. MMOL zvažuje
zatravnění plochy, ale odstranění k el. rozvaděče bude uplatněna u Okresního soudu v Olomouci žaloba na
vyklizení;
c) stánek na ul. Schweitzerova vedle zastávky MHD není na pozemku ve vlastnictví SMOL (je ve vlastnictví
společnosti RAVASIO CAFFE s.r.o.);
d) skleněná vitrína u autobusové zastávky Povel škola má pronajatou "Reality Montana", nájemce bude
vyzván ke zjednání nápravy.
2) Podnět KMČ k řešení špatné situace v lokalitě zv. „Neoralův rybník“ (Švýcarské nábřeží) – viz zejména
zápis 2020/3: V/6.
 OMZOH (také v návaznosti na mimořádnou schůzi KMČ dne 18.2.2020) požádal majetkoprávní odbor,
aby se zabýval směnou nebo výkupem pozemku pro park. Na jednání KMČ dne 2.3.2020 bylo dohodnuto, že
OMZOH v letošním roce může na pozemcích města zajistit úklid pozemků z prostředků na běžnou údržbu a
že bude lokalita doplněna koši na psí exkrementy. OMZOH také sdělil, že neobdržel žádné konkrétní
informace o kontaminaci zeminy v tomto území. Na přípravu projektové dokumentace parku (studie a
projekt pro stavební povolení na pozemcích města) nejsou v roce 2020 vyčleněny dostatečné finanční
prostředky, OMZOH bude finanční prostředky na studii parku nárokovat v rozpočtu na rok 2021. Požadavek
KMČ na zajištění úklidu pozemku (viz 2020/3: V/6) nepatří do kompetence OMZOH, bude ovšem předán
státní správě životního prostředí a stavebnímu úřadu, aby zahájil jednání ohledně nápravy s vlastníkem
pozemku (M. Gerhardová, email ze dne 20.4.2020).
Během dubna byl TSMO realizován úklid uvedených pozemků (odvezeno celkem 11,06 t odpadu) a bylo
(dne 12.5.2020) projednáno umístění 2 ks odpadkových košů (1 ks zelený plastový a 1 ks koš na psí
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exkrementy) s realizací do 14 dnů. Odstranění garáže a odstranění havarijních dřevin na pozemku v
soukromém vlastnictví p.č. 659/2 k.ú. Nové Sady je potřebné zvážit podnět pro státní správu ohledně
zahájení správního řízení (stavební úřad a odbor životního prostředí) (M. Gerhardová, email ze dne
14.5.2020).
Komise tímto chce veřejně poděkovat OMZOH (paní M. Gerhardová a kol.) za realizaci aktivit
vedoucích k úklidu a kultivaci tohoto dlouhá léta zanedbaného místa.
3) Podnět P. Šťoty (zápis 2020/2: II/6) žádost o zbudování přechodu pro chodce na začátku ulice
Voskovcova  ODÚR nenašel vhodný způsob omezení rychlosti vozidel jedoucích z ulice Schweitzerova
do ul. Voskovcova (L. Klevar, email ze dne 6.5.2020).

Jednání komise bylo ukončeno ve 20.45.
zapsal: Radim J. Vašut (24.6.2020)
ověřil: Jan Rakovský
schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15)
kmc15@olomouc.eu
Příští řádné jednání komise 13.7.2020 v 19 hodin, Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou).
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