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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 7/2020 z jednání komise ze dne 13. 7. 2020 

 

 

Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, I. Poláchová, K. Šimek, J. Mrajca, D. Bradáč, A. Adamíková, P. Grasse, F. 

Pěruška, J. Stranyánek, J. Rakovský (od 19:30) 

Nepřítomní: — 

Hosté: zástupci MPO (#228 a #191), 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. Stránská (email ze dne 24.6.2020) vznesla dotaz na možná preventivní opatření proti cyklistům 

(Radniční listy, větší aktivita MPO). Vadí ji cyklisté jezdící po chodníku na ul. Střední Novosadská.  

 MPO sice průběžně monitoruje podobné přestupky, ale není v jejich silách hlídat každou ulici 

preventivně. Občané (cyklisté, bruslaři, apod.) by si měli uvědomit, že na chodníku mohou jezdit pouze 

cyklisté do věku 12 let, cyklisté nad 12 let s kolem na chodník nesmí. Zároveň platí, že pohyb na 

skateboardu nebo in-line bruslích je v kategorii chodců, naopak elektro-koloběžky jsou jako kola a na 

chodník proto nesmí! 

2) paní Smyčková (osobně) vznesla dotaz na možnosti zřízení vymezeného prostoru na parkovišti na ul. 

Werichova pro parkování skútrů. Dochází zde ke konfliktům při společném parkování aut a skútrů.  

Zástupci MPO podnět přijali a budou se jím zabývat.  

3) A. Adamíková (KMČ 15) vznesla dotaz, kam se obrátit v případě nefungujících semaforů na silně 

frekventovaných křižovatkách (Velkomoravská ul.).  Zástupci MPO potvrdili, že za správu semaforů 

zodpovídá TSMO, ale nastalou dopravní situaci řeší Dopravní policie (PČR).  

Během poruch semaforů dochází k velmi kritické dopravní situaci (zejména v křižovatkách Velkomoravská 

× Schweitzerova nebo × Rooseveltova), komise proto žádá MMOL (potažmo TSMO) aby v případě 

poruch SSZ ihned komunikovala s PČR k okamžitému zajištění zdejší provozu.  

4) I. Poláchová (KMČ 15) vznesla dotaz na počet stížností na rušení nočního klidu na ul. Rožňavská.  

Zástupci MPO potvrdili, že se změnou otevírací doby se situace výrazně uklidnila a že nebyly poslední 

dobou podány žádné stížnosti na rušení nočního klidu v této lokalitě.  

 

II. PODNĚTY KOMISI (ZE SCHŮZE, DOŠLÉ POŠTOU) 

1) J. Podivínská (email ze dne 4.6.2020) dotaz na možnost instalace lavičky (laviček) na Velkomoravské 53 

- 59 pro možnost posezení tamních obyvatel.  

 Komise eviduje protichůdné požadavky na zřízení nových a odstranění stávajících laviček. Proto 

k objektivnímu posouzení požaduje od žadatelky o doručení podnětu s širší podporou více občanů, např. od 

statutárního orgánu bytového domu, vč. popisu (schéma) navrhovaného umístění. 

2) J. Doubravský (email ze dne 17.6.2020) upozornil na špatnou situaci pro chodce na konci ul. 

Schweitzerova, poblíž křižovatky s ul. Jižní (absence přechodu pro chodce, přestože se jedná o 

frekventovaně přecházené místo). Dotazuje se na existence plánu řešení tohoto „nepřechodu“ pro chodce.  

 Komise si je vědoma této nebezpečné absence přechodu pro chodce. Z dlouhodobého hlediska je 

plánovaná rekonstrukce této křižovatky, přechod pro chodce bude vybudován v návaznosti na výstavbu 

konečné zástavky/točny tramvaje. Komise tímto žádá ODÚR o informace, kdy a jak bude realizována 

rekonstrukce křižovatky Schweitzerova × Jižní a nakolik je vybudování přechodu vázáno na točnu 

tramvajové tratě (tj. upřesnění kdy by zde mohl vzniknout pro chodce). 

3) E. Pijáčková (email ze dne 21.6.2020) se dotazuje proč bylo zrušeno dětské hřiště na ul. Mišákova.  

 Likvidace proběhla v důsledku proběhlé inspekce, hřiště bylo v havarijním stavu. Již existuje projekt 

nového hřiště, znovu bude vybudováno v podobném rozsahu (snad ještě letos). Podrobněji viz 

https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/25373. 

https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/25373
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4) J. Stránská (email ze dne 24.6.2020) vznesla dotaz na termíny schůzí KMČ.  Platné termíny jsou 

uvedeny na webových stránkách města i na webových stránkách komise. Za chybu na našich webovkách se 

omlouváme. 

5) J. Stránská (ibid.) vznesla dotaz, proč 14 dní po konání schůze není zveřejněný zápis ze schůze.  

Koronavirovou krizí nebyli postiženi pouze zaměstnanci MMOL, ale také členové komise, kteří zápis píšou, 

čtou a schvalují ve svém volném čase. Zápis je k dispozici o něco dříve na našem webu než na stránkách 

města. 

6) Martina Pekařová (Společnost pro ranou péči; email ze dne 2.7.2020) požádala o příspěvek na opravu 

laviček (Střední Novosadské 52, 15 tis. Kč).  

 Komise oceňuje celospolečenský význam organizace. Lavičky se nachází v uzavřeném areálu společnosti 

a jsou na pozemku i v majetku města (nájem). KMČ také disponuje jen velmi malými zdroji, které zdaleka 

nezvládají pokrýt potřeby veřejného prostoru. KMČ doporučuje SPRP se obrátit s žádostí přímo na MMOL, 

odbor majetkoprávní (OMAJ), aby zajistilo opravu majetku města. 

  KMČ tímto OMAJ žádá o poskytnutí finanční podpory Společnosti pro ranou péči na opravu laviček 

nebo zajistit nákladem SMOL jejich opravu. 

7) paní Štefanová (prostřednictvím J. Stranyánka, KMČ 15) žádost o povolení dalšího místa pro stánkový 

prodej zeleniny.  Žádost se musí oficiálně podat přes OMAJ, až poté se komise může vyjádřit ke schválení 

povolení.   

8) J. Rakovský (KMČ 15) upozornil na poškození chodníku před vjezdem do domu Slavonínská 28 

(výrazný propad chodníku ve vjezdu, kaverna; zvedání dlažby až o 7 cm mezi vodorovnou a svažitou částí 

chodníku).  Komise proto žádá ODÚR o zařazení této závady do plánu oprav.  

 

III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA  

1) S-SMOL/233029/2019/OMAJ/Suc  – č.j. SMOL/144149/2020/OMAJ/MR/Pen – Žádost o sdělení 

stanoviska k pachtu nemovité věci ve vlastnictví SMOL—parc. č. 6/2 o výměře 1368 m2 v k. ú. Povel, obec 

Olomouc za účelem užívání zahrádky. 

 Komise hlasovala o návrhu doporučit pacht předmětné nemovitosti. Návrh byl schválen (11 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo). Komise pacht doporučuje. 

Odůvodnění: Pozemky v této lokalitě jsou ke stejnému účelu využívány, v časově omezeném pachtu neplynu 

MMOL žádné omezení. 

2) S-SMOL/109141/2020/OMAJ/Bel  – č.j. SMOL/124069/2020/OMAJ/MR/Bel – Žádost o sdělení 

stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce—Pozemek parc. č. 63/1 

ostatní plocha o výměře 846 m2, část pozemku parc. č. 622/5 ostatní plocha o výměře 113, část pozemku 

parc. č. 622/6 zahrada o výměře 413 m2, pozemek parc. č. 750 ostatní plocha o výměře 647 m2, vše v k.ú. 

Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu. 

 Komise hlasovala o návrhu doporučit prodej předmětné nemovitosti. Návrh nebyl schválen (0 pro, 11 

proti, 0 se zdrželo). Komise prodej nedoporučuje. 

Odůvodnění: Předmětný pozemek je značně rozsáhlý na rodinný dům v této (developersky atraktivní!) 

lokalitě. Obáváme se zneužití pozemků pro jiné účely a vzniku škody MMOL. Zároveň neznáme koncepci 

rozvoje tohoto místa a žádáme tímto MMOL o další informace.  

3) Sdělit požadavek na rekonstrukci či zastřešení zastávek a přístřešků MHD (D. Horňáková) 

 Komise nemůže nahrazovat odbornou a koncepční práci určených pracovníků MMOL a DPMO. Ráda ale 

navrhne možnosti zlepšení a upozorní na největší problémy: 

a) vyjeté hluboké koleje nebo díry (stříkající voda, riziko poškození vozidla):  

- směr do centra: Slavonínská, U Kapličky, Povel-škola 

- směr z centra: Povel-škola, Nové Sady, U Kapličky 

b) poškozená střecha přístřešku: 

- směr do centra: U Kapličky (s integrovaným stánkem), Zenit 

- směr z centra: Ahold (vč. osvětlení) 

c) doplnění přístřešků s lavičkou 

- směr do centra: Andělská, Nové Sady, Trnkova (BUS), Za Poštou 

https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/nove-sady
http://novesady.eu/
http://novesady.eu/
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- směr z centra: Smetanovy sady (mimo území KMČ 15), U botanické zahrady, Rooseveltova, Trnkova 

(terminál BUS-TRAM), Nové Sady 

d) zřízení/přemístění zastávky 

- Čistička nástupní (přemístit na D. Novosadskou pro spoje z Aholdu a příměstské dopravy) 

d) různé 

- U Kapličky – kompletní rekonstrukce zdevastovaného přístřešku a integrovaného stánku 

- Zenit (do centra) – kompletní reko zdevastovaného přístřešku a doplnění rozbité zadní skleněné stěny 

- Andělská (do centra) osadit odpadkovým košem 

- Čistička (z centra) zajistit propadající se plechové víko  

4) P. Swaczyna – dotaz na organizaci sběrových sobot (email ze dne 5.6.2020). 

 KMČ nepožaduje uspořádání sběrových sobot za situace, že by měly být hrazeny z rozpočtu KMČ. 

 

IV. OZNÁMENÍ Z MMOL 

 Komise všechna níže uvedená oznámení na vědomí.  

1) S-SMOL/123184/2020/OS  – č.j. SMOL/129684/2020/OS/PK/Nan – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Schweitzerova 95 (chodník – umístění konzumačních stolků; 4.6.2020-

30.6.2021).  

2) S-SMOL/155222/2020/ODUR  – č.j. SMOL/155254/2020/ODUR/DIMHD/Hol – oznámení o souhlasu 

s částečnou uzavírkou komunikace v ulici U Dětského domova (oprava mostu; 1.8-30.9.2020).  

3) S-SMOL/142940/2020/OMZOH  – č.j. SMOL/160285/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Peškova 2 (oprava fasády domu –oplocení, kontejner, WC , lešení; 

7.7.-15.9.2020).  

4) S-SMOL/160405/2020/OMZOH  – č.j. SMOL/160405/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. U Dětského domova, pravý břeh řeky Moravy (kulturní a sportovní 

akce – odpočinková plocha při závodech dračích lodí; 4.9.-6.9.2020).  

5) S-SMOL/155506/2020/OS  – č.j. SMOL/155609/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Rooseveltova u domu s adresou Jakoubka ze Stříbra 255/15 (chodník, 

oprava fasády a střechy; 8.7.-6.8.2020).  

6) S-SMOL/114952/2020/OS  – č.j. SMOL/115150/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. tř. Kosmonautů v blízkosti křiž. s ul. Březinova a Zikova (chodník – prodej 

meruněk a jahod; 8.6.-31.7.2020).  

7) S-SMOL/155660/2020/OS  – č.j. SMOL/155741/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Kališnická220/1 (chodník – úprava povrchu; 13.7.-22.7.2020).  

8) S-SMOL/128399/2020/OS  – č.j. SMOL/131072/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. U dětského domova u objektu 269/0 (výstavba, přípojky; 15.6-14.7.2020).  

9) S-SMOL/126892/2020/ODUR  – č.j. SMOL/127226/2020/ODUR/DIMHD/Hol – oznámení o souhlasu 

s úplnou uzavírkou místní komunikace na ul. U Dětského domova (výstavba objektu; 15.6.-14.7.2020).  

10) S-SMOL/134997/2020/OMZOH  – č.j. SMOL/145002/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. U Dětského domova (výkopové práce; 22.6.-14.7.2020).  

11) S-SMOL/138301/2020/OMZOH  – č.j. SMOL/145310/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Fischerova 34 (oprava fasády; 8.6.-7.7.2020).  

12) S-SMOL/119940/2020/OS  – č.j. SMOL/120046/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Rožňavská 4 (chodník – rekonstrukce bytu; 1.7.2020).  

13) S-SMOL/137848/2020/OMZOH  – č.j. SMOL/137848/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Rožňavská (výkopové práce; 15.6.-26.6.2020).  

14) S-SMOL/117420/2020/OS  – č.j. SMOL/118853/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Rožňavská u domů č.o. 5 a 8 (Chodník – pokládka telekomunikačního 

vedení; 15.6.-26.6.2020).  

15) S-SMOL/136088/2020/OS  – č.j. SMOL/137868/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení úplné 

uzavírky silnice č. II/435 Dolní Novosadská (oprava železničního přejezdu; 25.6.2020).  
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16) S-SMOL/126962/2020/ODUR  – č.j. SMOL/132866/2020/ODUR/DIMHD/Hol – oznámení o souhlasu 

ODÚR s úplnou uzavírkou silnice II/435 na ul. Dolní Novosadská v místě železničního přejezdu (s výjimkou 

autobusů) v termínu 25.6.2020 (v čase 6:30-22:00) z důvodu opravy železničního přejezdu. 

17) S-SMOL/138084/2020/OMZOH  – č.j. SMOL/145257/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Fischerova 36  (oprava fasády; 21.3.-16.6.2020).  

 

V. RŮZNÉ 

1) Dne 24.6.2020 proběhla na MMOL schůzka členů komise (P. Grasse, J. Krátký, J. Rakovský a R. J. 

Vašut) se zástupci ODÚR, OMZOH a ÚHA, na které byly diskutovány možnosti projektu chodníků a pěšin 

spojující bytové domy v okolí parku a NPPM Nové Sady s ulicí Rožňavská. Stávající návrh plánuje 

vyšlapané pěšiny přes park od domů na ul. Voskovcova nahradit parkovou dlažbou, ostatní pěšiny nahradit 

normovaným chodníkem. 

2) Dne 24.6.2020 se zástupce Komise (K. Šimek) se zúčastnil schůze výrobního výboru k akci Andělská – 

zahrádkářská kolonie a informoval komisi o průběhu tohoto jednání. 

3) V souvislosti s výstavbou zahrádkářské kolonie Andělská (viz předešlý bod) komise diskutovala 

související problémy, které formuloval J. Rakovský. Komise doporučuje zvážit při realizaci projektu níže 

uvedené body.  

a) Projekt neřeší napojení Kaprodromu na komunikaci a budoucí křižovatku v jeho sousedství. Jeví se jako 

vhodné využití pozemku 158/3, který umožní přímý směr budoucí silnice podél plotu Kaprodromu. 

b) Silnice Nebeská v úseku mezi ul. Andělskou a Kaprodromem by měla být zpevněná (ne štěrková) a 

pokud to bude možné také jinak trasovaná (viz. předešlý bod a). Lokalita brzo prodělá dynamický 

rozvoj, proto také šířka a kvalita komunikace by měla odpovídat budoucí navazující silniční síti. 

c) Výše uvedená silnice (b) by měla mít veřejné osvětlení a chodník. Stále jsou zde staré dřevěné sloupy s 

elektrovedením. 

d) V projektu není řešeno odpadové hospodářství - doporučujeme umístit kontejnery na tříděný i směsný 

odpad u parkoviště. Černé skládky jsou vážným nešvarem mnoha zahrádkářských kolonií a bylo by 

žádoucí tomu předejít v nově budované kolonii.  

e) Doporučujeme rozhrnout ornici z lokality po zahrádkách (pokud je to možné). Deponii ornice a 

podornice lze zřídit na pozemku určenému pro rozvoj ČOV mezi železnicí Nové Sady a ČOV. Je to 

blízká a pohodlná lokalita, která umožní postupné využívání obou zemin při srovnávání terénu nebo 

rekultivacích veřejných ploch, např. zeleně. Zemina by se mohla rovněž využít na úpravu "Neoralova" 

parku V Kotlině. 

4) Komise žádá, aby dostávala žádosti o stanoviska od MMOL v termínu s ohledem na plán schůzí, který je 

stanovený rok dopředu a je veřejně dostupný. KMČ bude věc projednávat jen na jednáních v řádných 

termínech, nikoliv per-rollam mimo termín jednání.  

6) Komise žádá (na podnět J. Rakovského) odstranění suchého stromu, odpadků a zbytků betonů z 

travnatých ploch za BD Peškova 9 v místě budoucího propojení s ul. Teichmannovou" 

7) P. Grasse informoval komisi o proběhlém výběrovém řízení na rekonstrukci budovy výměníku tepla na 

pobočky Městské knihovny (křižovatka ulic Zikova × Trnkova). Ta bude sloužit jako kulturní a společenské 

centrum. Předpokládá se veřejné představení vybraného projektu, vč. těch nevybraných.  

8) Komise rozhodla o zrušení svého jednání původně plánovaného na 10.8.2020 (11 pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo). 

9) J. Rakovský informoval o územním řízení na bezbariérovou úpravu ul. Dolní Novosadská, zveřejněném 

na ÚD, kdy mají být upraveny hrany chodníků a vybudovány nové přechody pro chodce. Má za to, že 

projekt je nelogický, v rozporu s výhledovými plány a hrozí, že peníze nebudou využity účelně, že budou 

zřízeny zbytečné stavby (resp. vyžadující další změny). Projekt by měl navazovat na další projekty (budoucí 

cyklotrasy, budoucí žel. stanice, aj.) a mít přechody sloučené. Nevhodný je plán na vybudování 2. přechodu 

u SŠ polygrafické jen pár metrů od stávajícího nového na ul. Střední Novosadská, zatímco schází přechod 

uprostřed ulice Dolní Novosadská. 

 Komise požaduje buď projekt zvlášť rozdělit na chodníky a přechody, nebo ho zcela revidovat a sladit 

s požadavky cyklodopravy s ohledem na budoucí stav lokality a plán městské mobility (sloučené přechody 

pro chodce a cyklisty, koncepční napojení na další ještě nedokončené cyklotrasy) a přemístit dublující 

přechod z ul. Střední Novosadská do středu ulice Dolní Novosadská, poblíž ČOV. 
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 P. Grasse a J. Krátký zajistí detailní informace a rozbor v dopravní komisi. 

 

VI. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ 

Bez nových informací. 

 

Jednání komise bylo ukončeno ve 21.00. 

 

zapsal: Radim J. Vašut (20.7.2020) 

ověřil: Jan Rakovský 

schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15) 

kmc15@olomouc.eu 

 

Příští řádné jednání komise 7.9.2020 v 19 hodin, Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou).  

mailto:kmc15@olomouc.eu

