KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY
Zápis č. 9/2020 z jednání komise dne 7.9.2020
Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, I. Poláchová, K. Šimek, J. Mrajca, D. Bradáč, P. Grasse, F.
Pěruška
Nepřítomní: A. Adamíková (nemoc), J. Stranyánek
Hosté: zástupce MPO, občané (viz dobrovolná prezenční listina)
Zahájení v 19.00 hod, schůzi zahájil a vedl J. Krátký. Komise v počtu 9/11 byla usnášení schopná.
Zapisovatelem zvolen R. J. Vašut, schvalovatelem zápisu J. Rakovský.
I. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE
1) J. Ondroušek (osobně) vznesl 2 dotazy k provozu na ul. Lesní.
a) Zda je možné navrátit mechanické zábrany zamezující vjezdu automobilů
b) Zda je možné MPO tolerovat dočasné parkování automobilů členů klubů nebo rodičů přivážejících děti.
 MPO používá „botičky“ (TPZOV) jen v případech zjevného podezření z přestupku (především parkování
na trávníku); členové klubu mají možnost prokázat se oprávněním vjezdu.
 Komise požaduje MMOL aby na ul. Lesní zajistil vhodnou náhradu mechanické zábrany (sloupku)
proti vjezdu na chodník směr ul. Fischerova odstraněné při opravě povrchu vozovky (s ohledem na možnost
vjezdu vozidel technické údržby). Zároveň požaduje náhradu a opravu poškozených ochranných žlutých
sloupků proti vjíždění na travnaté plochy parku Lesní.
II. PODNĚTY KOMISI (ZE SCHŮZE, DOŠLÉ POŠTOU)
1) V. Švorčík (osobně) prezentoval názor na majetkové urovnání předzahrádek před domy na ul.
Českobratrská.  viz bod III/4.
2) V. Břečková (osobně) požádala o podporu a spolupráci při organizaci Sousedských slavností.
 Komise hlasovala o návrhu podpořit akci (především aktivity pro děti). Návrh schválila (9 pro, 0 proti, 0
se zdržel), přislíbila akci podpořit a pověřila předsedu KMČ dojednat podmínky a rozsah podpory.
3) J. Ondroušek (osobně) požádal o umístění kontejnerů na tříděný odpad na začátek ulice Střední
Novosadská. Jedná se o frekventované místo (také díky blízkosti supermarketů), nejbližší kontejnery jsou
opačném konci ulice.
 Komise žádost podporuje a požaduje po MMOL umístění kontejnerů pro tříděný odpad (papír, plast,
sklo, tetrapack) v severní části ulice Střední Novosadská (poblíž budovy Seznam.cz u Penny marketu).
s ohledem na koncepci odpadů v celé délce ulice Střední Novosadská.
4) M. Kenická (email ze dne 16.7.2020) – žádá o regulaci maximální povolené rychlosti na ul. Skupova na
30 km/h pomocí dopravních značek IP 25a a IP 25b („Zóna 30 km/h“).
 Komise žádá o dokončení/vybudování „zóny 30 km/h“ (označení s rychlostním limitem 30 km/h a
informací o přednosti zprava; značka IZ 8 – Zóna s dopravním omezením) i v severní část sídliště Nové Sady
mezi ulicemi Zikova a Skupova (část sídliště jižně ul. Zikova je už hotová).
5) M. Dibelka (email ze dne 29.7.2020) – podává stížnosti na hluk z vlaků (akustické varování vlaků na
přejezdech) a žádá zrušení přejezdu (přechodu) „P7607 (ul. Domovina – Wittgensteinova)“ [zjevně myšlen
přejezd P7606 (ul. Domovina – Krakovská)].
 Komise žádost o zrušení přechodu nepodpoří. Důvodně se obává, že zrušení frekventovaného a řadu let
zavedeného přechodu by vedlo i nadále k nepovolenému využívání „zrušeného“ přechodu, což by negativně
ovlivnilo bezpečnost na přechodu/přejezdu. Podnět pana Dibelky je ojedinělý a komise předpokládá opačný
názor mnoha dalších občanů.
6) P. Novotný (email ze dne 31.7.2020 a 9.8.2020) – žádá o dokončení rekonstrukce chodníků na ul.
Mánesova, která je nedokončená (nezarovnaný terén při okraji chodníků).
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 Komise po místním šetření vznáší dotaz na patřičný odbor (ODÚR n. OI), jak byla dokončená stavba
převzata a požaduje sjednání nápravy (tj. dokončení terénních úprav po stavbě, doplnění ornice, osazení
trávou a doplnění dlažby až k zídkám předzahrádek).
7) V. Mikulová (email ze dne 31.7.2020) – žádá o omezení hlučnosti a zvýšení bezpečnosti poblíž domu
Rooseveltova 113 prostřednictvím snížení rychlosti nebo zrušení krytu vozovky z kostek na silnici u
Dětského domova k mostu u kojeneckého ústavu.
 Komise doporučuje spojit změnu části povrchu vozovky na ul. U Dětského domova s úpravou křižovatky
Rooseveltova × Zikova × Střední Novosadská × U Dětského domova při výstavbě II. etapy tramvajové trati.
 Komise žádá zřízení „zóny 30 km/h“ již od začátku ul. U Dětského domova, tedy od křižovatky ulic
Zikova-Rooseveltova-Střední Novosadská-U Dětského domova až po ul. Přichystalova. Nyní začíná zóna ve
směru na Holice až za mostem na začátku ulice U Rybářských stavů (u kojeneckého ústavu), před mostem je
pouze značka max. rychlost 30 km/h. Tato silnice je velmi frekventovaná provozem automobilů, chodců,
cyklistů, pobíháním domácích i divokých zvířat, křižuje rekreační území u řeky a míjí zařízení sociálních
služeb (Dětské centrum Ostrůvek a nově budované centrum sociálních služeb Klíč).
 A zároveň se komise dotazuje jestli existuje plán (projekt) na vybudování chodníku, který by propojil
cyklostezku (polder) s chodníkem na začátku ulice (směr ul. Rooseveltova).
8) D. Bajnar (email ze dne 3.9.2020) – žádá o uvolnění nebo doplnění cyklo-stojanů na veřejných místech,
která jsou zaplněna sdílenými koly komerčních subjektů.
 Komise v důsledku nárůstu počtu kol/koloběžek komerčních provozovatelů stojících v cyklo-stojanech na
veřejných prostranstvích (určených veřejnosti, nikoliv komerčním subjektům) žádá o vybudování většího
počtu stojanů a stanovení pravidel pro jejich komerční využití nebo o regulaci počtu kol/koloběžek
komerčních firem ve veřejných cyklo-stojanech.
→ Komise zároveň vyzývá občany, aby upozorňovali na cyklo-stojany zablokované koly/koloběžkami
komerčních firem (nejlépe přímo náměstkovi primátora M. Pelikánovi – matous.pelikan@olomouc.eu) aby
mohlo ZMOL problém účinněji řešit. MMOL nyní vyhodnocuje situace a připravuje, jak nastavit budoucí
pravidla.
9) B. Novák (email ze dne 26.8.2020) – vznesl dotaz na vývoj jeho dřívější žádosti na vybudování pouliční
lampy na ul. Rožňavská (u rohu domu Rožňavská 9, směrem k vyasfaltované ploše mezi domy Rožňavská 9
a Werichova 10). Viz zápisy 2019/11: II/2 a 2019/9: II/3. Komise obdržela vyjádření, že žádost bude na
místě posouzena s případnou realizací ke konci 1. čtvrtletí 2020 (viz zápis 2019/12: V/1).
 Komise žádá informaci (TSMO) o výsledku posouzení žádosti a plánu realizace umístění pouliční lampy.
10) B. Novák (ibid.) – zopakoval dotaz na lavičky ve vnitrobloku Rožňavská/Zikova, zda-li je možné́ snížit
jejich počet; dochází́ zde ke shromažďování osob rušících noční́ klid.
 KMČ neregistruje jinou stížnost. Vnitroblok byl částečně revitalizován a nespatřujeme proto důvod ke
změně̌. Pokud bude docházet ke konfliktním situacím a nebude se jednat o ojedinělý́ podnět komise bude
problém dále řešit. V případě rušení nočního klidu nebo narušování veřejného pořádku kontaktujte městskou
policii.
III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA
1) S-SMOL/085090/2014/OMAJ/Kas – č.j. SMOL/167814/2020/OMAJ/MR/Kas – Žádost o sdělení
stanoviska k převodu nemovité věci ve vlastnictví SMOL: část parc. č. 719/4 ostatní plocha (134 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce); Tato část pozemku je pro ŘSD ČR potřebná vzhledem k provádění pravidelné
údržby mostu včetně dalších 2 m pozemku podél celého pilíře.
 Komise hlasovala aklamací o návrhu podpořit převod předmětného majetku. Návrh jednohlasně schválila
(9 pro, 0 proti, 0 se zdržel). Komise doporučuje převod pozemku, ale doporučuje převod podmínit
zachováním stávající cyklotrasy.
2) A. Gottwaldová (email ze dne 12.8.2020) – požaduje úpravu okolí plastiky Mateřství nacházející se v ul.
Krakovská × Českobratrská (zahrádka přilehlého bytového domu) nebo zvážení přemístění plastiky na jiné
místo.
 Komise nepožaduje od TSMO úpravu okolí plastiky (předzahrádku) ve stávajícím místě (stávající
pozice plastiky nebyla zničena zelení na předzahrádce, ale především nevhodným umístěním rozvodných
skříní), ale žádá a přesunutí plastiky na jiné vhodné místo, např. do trojúhelníku ul. Rooseveltova ×
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Krakovská × Polská nebo jiné vhodné místo (vybrané Komisí pro architekturu, územní plánování a pro
program regenerace památek MPR) a zajištění vhodné úpravy zeleně v okolí nového umístění objektu.
3) S-SMOL/044652/2018/OMAJ/Tom/Suc – č.j. SMOL/209685/2020/OMAJ/MR/Suc – Žádost o sdělení
stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví SMOL: Část pozemku parc. č. 401/1 zahrada (2399 m2 v
k.ú. Nové Sady u Olomouce; zahrádkářská kolonie U Dětského domova, dosud užívána na základě pachtovní
smlouvy) - a k dodatečnému povolení stavby již vybudované chaty.
 Komise aklamací hlasovala o návrhu podpořit prodej pozemku a dodatečné povolení chaty. Návrh
jednohlasně zamítla (0 pro, 9 proti, 0 se zdrželo).
Odůvodnění: Komise nesouhlasí s prodejem pozemku ani s dodatečným schválením stavby, neboť uživatel
dosud využíval pozemek na základě pachtovní smlouvy, kterou (možná záměrně) porušil tím, že si zde
ilegálně postavil chatu (možná s cílem si zaručit neomezené užívání a zajistit předkupní právo na pozemek).
Komise se obává, že by tímto vznikl špatný precedens vedoucí k nesystémové privatizaci majetku města.
Doporučuje, aby pozemek zůstal v majetku MMOL a byl i nadále pouze pronajímán (za přísnějších
podmínek penalizujících ilegální aktivity).
4) S-SMOL/148896/2020/OMAJ/Ind – č.j. SMOL/211171/2020/OMAJ/MR/Ind – Žádost o sdělení
obecného stanoviska k prodeji, nájmu nebo pachtu pozemků (parc. č. 545/12 zahrada o výměře 32 m2; parc.
č. 604/5 zahrada o výměře 34 m2; parc. č. 604/3 zahrada o výměře 35 m2; parc. č. 543/4 zahrada o výměře 32
m2; parc. č. 543/3 zahrada o výměře 32 m2; parc. č. 543/6 zahrada o výměře 26 m2; parc. č. 543/10 zahrada o
výměře 27 m2; parc. č. 539/3 zahrada o výměře 50 m2 (nebo jen část); parc. č. 535/27 zahrada o výměře 31
m2; parc. č. 535/25 zahrada o výměře 38 m2 vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce) a částí pozemků (parc. č.
548/7 ostatní plocha o celkové výměře 99 m2; parc. č. 604/1 ostatní plocha o celkové výměře 14 m2; parc. č.
530/11 ostatní plocha o výměře 60 m2; parc. č. 525/6 ostatní plocha o celkové výměře 447 m2, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce).
 Komise obecně doporučuje pacht předmětných pozemků za symbolickou cenu (např. 1 Kč).
Odůvodnění: V současnosti ODÚR nechává vypracovat návrh strategie zeleně a koncepce údržby. Proto
považujeme za nevhodné nyní předzahrádky odprodat, MMOL by tím ztratil možnost ovlivnit budoucí
koncepci prostoru ulice i s ohledem na nové normy šířek silnic, chodníků, cyklostezek, inženýrských sítí, aj.,
a proto doporučujeme se otázkou případného odprodeje zabývat až po jejím schválení. Zároveň
považujeme za nevhodné požadovat za předzahrádky komerční nájem s odůvodněním, že současní uživatelé
pozemky „zdarma“ užívají. Nezohledňuje tím náklady na údržbu a že vlastnictví zahrádky nepřináší žádný
finanční zisk nebo výhodu. Komise žádá, aby SMOL zajišťovalo kvalitní veřejný prostor, tj. předzahrádky
jako udržované plochy zeleně, nikoliv jen privátní vydlážděná parkovací stání pro auta (což se již stalo).
Pronájmem za účelem předzahrádky za symbolické nájemné je nástroj, který podobnému zneužívání může
zamezit.
5) D. Horňáková (email ze dne 24.8.2020) – žádost o nahlášení plánovaných akcí na r. 2021, u kterých se
předpokládá delší doba konání než do 22 hodin.
 KMČ #15 neplánuje žádnou takovou akci.
6) K. Přidalová (email ze dne 17.8. a 24.8.2020) žádost o spolupráci při zajišťování propagace veřejného
projednání ke vznikající nové strategii pro zeleň v Olomouci, které se uskuteční 16. 9. 2020 od 17:00 v
Oranžérii ve Smetanových Sadech v Olomouci.
 Informace zveřejněna na našem facebookovém účtu.
IV. OZNÁMENÍ Z MMOL
 Komise všechna níže uvedená oznámení na vědomí.
1) S-SMOL/165514/2020/OS – č.j. SMOL/165580/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Rožňavská 10 (chodník – umístění reklamy „Drogerie“; 27.7.202030.6.2021).
2) S-SMOL/210681/2020/OS – č.j. SMOL/210809/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Střední Novosadská (mezi č. 41 a 49) (chodník – výkopové a stavební
práce+ 15.9.-31.12.2020).
3) S-SMOL/169742/2020/OS – č.j. SMOL/169823/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Střední Novosadská 30 (chodník – umístění reklamy „Caruso“; 27.7.27.12.2020).
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4) S-SMOL/203696/2020/ODUR – č.j. SMOL/204039/2020/ODUR/DIMHD/Hol – oznámení o povolení
částečné uzavírky na U Dětského domova – oprava mostu (změna termínu uzavírky: etapa 1: 21. 9. -22. 9.
2020; etapa 2: 23. 9. -3. 10. 2020; etapa 3: 4. 10. -12. 10. 2020).
5) S-SMOL/175302/2020/ODUR – č.j. SMOL/175346/2020/ODUR/DIMHD/Kle – oznámení o povolení
částečné uzavírky na ul. Družstevní, Werichova, Zikova, Rožňavská (Polopodzemní kontejnery; 30.7.30.9.2020).
6) S-SMOL/207682/2020/OMZOH – č.j. SMOL/209149/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Holečkova 9 (lešení, oprava střechy; 1.9.-30.9.2020).
7) S-SMOL/189107/2020/OS – č.j. SMOL/189228/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Skupova 7 (chodník – oprava fasády; 14.9.-20.9.2020).
8) S-SMOL/208410/2020/OMZOH – č.j. SMOL/208410/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Mišákova (výkopové práce; 1.9.-15.9.2020).
9) S-SMOL/189599/2020/OS – č.j. SMOL/194525/2020/OS/PK/Nan – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Pavlovická 9 (chodník – izolace zdiva; 17.8-15.9.2020).
10) S-SMOL/196062/2020/OMZOH – č.j. SMOL/203209/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Střední Novosadská 56 (kontejner; 11.9.-14.9.2020).
11) S-SMOL/186878/2020/OS – č.j. SMOL/186919/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Rooseveltova/Jakoubka ze Stříbra 255/15 (chodník – oprava fasády; 10.8.8.9.2020).
12) S-SMOL/176306/2020/OS – č.j. SMOL/177723/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Družební, Rožňavská, Zikova a Werichova (vozovka, chodník – celkem 12
míst kvůli výkopovým pracím; 30.7.-6.9.2020).
13) S-SMOL/206876/2020/OS – č.j. SMOL/206963/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Andělská 18-19 (chodník – provedení plynové přípojky; 1.9.-4.9.2020).
14) S-SMOL/199209/2020/OS – č.j. SMOL/199296/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Polská 52-70 (chodník – pokládka sítě el. komunikací; 24.8.-3.9.2020).
15) S-SMOL/193175/2020/OMZOH – č.j. SMOL/193175/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Českobratrská 7 (vysokozdvižná plošina; 12.8.2020).
16) S-SMOL/170710/2020/OMZOH – č.j. SMOL/177804/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Rooseveltova × Velkomoravská (výkopové práce – optická přípojka;
22.7.-31.7.2020).
17) S-SMOL/165509/2020/OMZOH – č.j. SMOL/165509/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Myslbekova 7-13 (umístění kontejneru; 3.7.2020).
V. RŮZNÉ
1) M. Luňáček (email ze dne 27.8.2020) – pozvánka na veřejná projednání konceptu nové Parkovací
politiky města. Vždy od 18.00 v Sále Zastupitelstva MMOL. Ze 4 termínů (15.9., 17.9., 22.9. a 23.9.) je pro
občany Nových Sadů (a MČ Povel, Slavonín, Nový Svět, Nemilany a Nedvězí) určen termín 15. a 23.9.2020.
2) D. Horňáková (email ze dne 26.8.2020) – oznámení o povinnosti používat ochranné prostředky
(roušky, šátky, šály) na schůzích KMČ (platí pro všechny účastníky schůzí, včetně občanů).
3) D. Parik (email ze dne 26.8.2020) – informace o demontáži preventivního radaru na ul. Slavonínská a
jeho přemístění na ul. Dlouhá 28 (Lazce).
4) D. Horňáková (email ze dne 24.8.2020) – Harmonogram Sběrových sobot pro podzim 2020 (letos
organizuje SMOL, zajišťuje TSMO): Sběr na Nových Sadech bude dne 31.10.2020 a kontejner bude
umístěn na Peškova u domu č.p. 497/6.
5) J. Krátký (KMČ) upozornil na nesprávné vodorovné značení pruhů na ul. Slavonínská při křižovatce s ul.
Dolní Novosadská (nevhodný odbočovací pruh)  ODÚR problém řeší a chyba bude odstraněna Správou
silnic Olomouckého kraje.
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6) J. Rakovský (KMČ) navrhl využití velkých betonových květináčů jako bariér proti vjezdu (např. do trávy
v točně u ZŠ Holečkova) a zároveň jako estetizační prvek (osázením rostlinami). Jedná se o 3 betonové
„květináče“ na kraji parku na konci ulice Lesní (mezi parkem a fotbal. Hřištěm) a 3 blokující chodník a
parkoviště u Voskovcova č.5 (před školkou).
 Komise žádá informace, kdo je majitelem předmětných betonových květináčů.
VI. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ
1) Žádost M. Pekařové o příspěvek na opravu laviček. (Zápis 2020/7: II/6).
 Podle ODÚR nejsou lavičky majetkem města a proto není možné, aby ODÚR nebo KMČ financovaly
opravu laviček (B. Kolovratník, email ze dne 4.8.2020).
2) Žádost Komise o informaci, kdy bude realizována rekonstrukce křižovatky Schweitzerova × Jižní (na
základě podnětu J. Doubravského ze dne 17.6.2020; viz zápis 2020/7: II/2)
 Je zpracována kompletní projektová dokumentace a stavební povolení (vydáno 05/2019) na stavbu
přechodu pro chodce na ulici Schweitzerova. Akce byla zařazena do návrhu plánu investic na realizaci (H.
Hloušová, email ze dne 10.8.2020).
3) Doporučení KMČ při realizaci Zahrádkářské kolonie Andělská (viz zápis 2020/7: V/3).
a) Projekt neřeší napojení Kaprodromu na komunikaci a budoucí křižovatku v jeho sousedství.  Odbor
investic v rámci řešené akce však provede napojení na stávající vjezd do areálu Kaprodrom – ve
štěrkovém provedení, jako jsou ostatní nové komunikace v řešené lokalitě (H. Hloušová, email ze dne
10.8.2020).
b+c) Silnice Nebeská v úseku mezi ul. Andělskou a Kaprodromem by měla být zpevněná a jinak trasovaná.
Uvedená silnice by měla mít veřejné osvětlení a chodník.  OI řešil zahrádkářskou kolonii dle zadání a
v rozsahu dle zpracované studie. Rozvoj celé lokality a její dopravní napojení, VO a další OI neřeší (H.
Hloušová, email ze dne 10.8.2020).
d) V projektu není řešeno odpadové hospodářství.  Předpokládáme, že zde vzniklý zahradní odpad bude
v souladu s přírodou zlikvidován na jednotlivých zahrádkách. Ostatní drobný odpad je možné vhodit po
cestě z lokality do kontejnerů na ul. Andělská. Možnost umístění kontejnerů byla zvažována, avšak
zamítnuta z důvodu nevhodnému stavu a stísněným podmínkám příjezdové ulice Nebeská a z důvodu
špatné manipulace vyvážecího vozu při svozu odpadu v lokalitě (H. Hloušová, email ze dne 10.8.2020).
e) Doporučujeme rozhrnout ornici z lokality po zahrádkách (pokud je to možné).  Dle závěrů
z hydrogeologického a pedologického průzkumu je stávající orniční vrstva v lokalitě Andělská vhodná
pro další zemědělské využití. Není tedy třeba v místě provádět rozhrnutí ornice z jiné lokality a tím opět
navyšovat náklady.
Jednání komise bylo ukončeno ve 20.45.
zapsal: Radim J. Vašut (9.9.2020)
ověřil: Jan Rakovský
schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15)
kmc15@olomouc.eu
Příští řádné jednání komise je plánováno na 5.10.2020 v 19 hodin, Peškova 1 – Dům s pečovatelskou
službou (prosím sledujte aktuální epidemiologická opatření). Prosíme o dodržování povinnosti používat na
schůzi ochranné prostředky na dýchací cesty (roušky/ústenky).
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