KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY
Zápis č. 11/2020 (online jednání ze dne 5.11.2020)

Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, I. Poláchová, K. Šimek, J. Mrajca, D. Bradáč, P. Grasse, F.
Pěruška, A. Adamíková
Nepřítomní: J. Stranyánek
Hosté: bez účasti veřejnosti a zástupců MPO a PČR

V důsledku vládních opatření kvůli zamezení šíření koronaviru SARS-2 (COVID-19) vydal KŠ ORP
Olomouc dne 13.10.2002 pokyn ke zrušení veřejných fyzických jednání komisí městských částí (viz bod
V/1) a to po dobu trvání nouzového stavu. Proto je jednání komise neveřejné a je realizované distančně.
Předseda KMČ J. Krátký dne 2.11.2020 informoval e-mailem všechny členy komise o došlých informacích a
podnětech, členové jednotlivé body prostudovali a vyjádřili se elektronicky. Diskuze proběhla formou
videokonference (ZOOM dne 5.11.2020). Zápis je vyhotoven ke dni 5.11.2020 a zahrnuje podněty došlé do
2.11.2020. Komise byla v počtu 10/11 usnášení schopná.
I. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE
Bez podnětů.
II. PODNĚTY KOMISI (ZE SCHŮZE, DOŠLÉ POŠTOU)
1) P. Habermann (SVJ Družební 8 a 10, email ze dne 22.10.2020) upozorňuje na havarijní stav chodníků
před vchody Družební 8/10 a žádá o jejich opravu.
 Komise v případě požadavků na opravu chodníků/komunikací doporučuje přímo kontaktovat TSMO (přes
formulář hlášení závad [https://hlaseni.olomouc.eu]). Komise může požadavek zprostředkovat, přímá žádost
je rychlejší. KMČ se podílí na opravách větších celků. Menší opravy realizuje TSMO, rozsáhlejší opravy
plánuje ODÚR.
 Komise shledala stav špatný, ale nikoliv havarijní a předala ODÚR.
2) J. Černošek (email ze dne 22.10.2020) upozorňuje na špatně provedenou rekonstrukci chodníků na ul.
Werichova 14-18. Upozorňuje konkrétně na tyto závady: výška vzniklých schodů u zadních vchodů

Werichova 16 a 18 je vysoká (proč není bezbariérový přístup?); zadní vchod Werichova 14 má
značný boční sklon (žádá vyjádření odborníka); po rekonstrukci zůstal rozježděný trávník
znečištěný chodník od bahna.
 Komise žádá (ODÚR) o vyjádření a případnou nápravu (reklamaci) nedodělků.

3) J. Černošek (ibid.) žádá rozšířit herní prvky na hřišti Werichova (lanová pyramida, kolotoč a

houpačka na pérech, skluzavka), opravit výtluk v silnici poblíž domu Werichova 13 u nového
stanoviště polo-podzemních kontejnerů a rozšířit chodník okolo TD Computer a TD metal
klimatizace na ulici Zikova (zvýšený pohyb lidí a cyklistů), rozšířit otvor v nových polopodzemních kontejnerech pro papír.
 Komise doporučuje pro řešení havarijního stavu komunikací přímo kontaktovat TSMO (viz bod II/1).
 Komise shledala počet herních prvků v lokalitě za dostačující, neboť je v okolí více hřišť. Rozšíření
chodníku nepovažuje za prioritu, zúžen je hlavně přesahem vozidel při nevhodném parkováním. Provoz
polopodzemních kontejnerů bude teprve hodnoceno, děkujeme za podnět.
V rámci výzvy „Měníme Olomouc do krásy“ komise obdržela následující podněty. Pro přehlednost,
jsou podněty k estetizaci rozděleny do samostatných bodů:
 Komise děkuje za všechny návrhy a bere je na vědomí. Realizace se může odvíjet pouze podle finančních
možností. Obecné stanovisko komise je podpořit všeobecně prospěšné projekty, viz bod V/1.
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4) J. Vyroubalová (email ze dne 19.10.2020) – upozorňuje na 2 problémy v lokalitě Fischerova 15.
a) Absence zpevněných ploch u vchodů do bloku a přilehlé vchody na ul. Handkeho, přístup k pískovišti.
b) Neestetický pohled na zdejší kontejnery.
5) Oldřich Břenek (email ze dne 31.10.2020) žádá a možnost výsadby zeleně ve vnitrobloku domů na ul. Za
Poštou / Rokycanova / Rooseveltova / Jakoubka ze Stříbra. Dřívější zeleň byla bez náhrady odstraněna,
místo nyní slouží k (nepovolenému?) parkování.
6) H. Bačevská (email ze dne 1.11.2020) vznáší dotaz, zda je plán výstavby nových stromů a navrhuje nová
místa, kde by bylo vhodné nové stromy vysadit, případně doplnit o veřejný mobiliář (lavičky).
III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA
1) T. Kociánová (OI MMOL, email ze dne 13.10.2002) – žádost o stanovisko k likvidaci klepače na koberce
na ul. Družební kvůli vytvoření nových parkovacích míst.
 Pokud to majetkoprávní okolnosti dovolují (není majetkem BD/SVJ), komise doporučuje klepač zrušit.
2) R. Homola (OMZOH MMOL, email ze dne 14.10.2002) – žádost o stanovisko k umístění odpadkového
koše poblíž kaple NPPM na Nových Sadech (doplnění 2 stávajících odpadkových košů).
 Je plánováno revitalizace okolí kaple NPPM, vzniká projekt nových chodníků a pěších tras, proto
posouzení umístění odpadkového koše doporučujeme odložit po dokončení těchto úprav.
3) S-SMOL/105778/2020/OMAJ/Kor – č.j. SMOL/265213/2020/OMAJ/MR/Kor – Žádost o sdělení
stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SMOL - Pozemek parc. č. 656 zahrada o výměře 282 m2
a část pozemku parc. č. 781/1 ostatní plocha o výměře 612 m2, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc.
 Komise jednohlasně s prodejem nesouhlasí a proto jej nedoporučuje. Prodej neodpovídá zamýšlené
koncepci předmětného místa, které je plánováno jako veřejná zeleň (KMČ v tomto vyvíjí významně
aktivitu).
IV. OZNÁMENÍ Z MMOL
 Komise všechna níže uvedená oznámení na vědomí.
1) S-SMOL/238982/2020/OS – č.j. SMOL/239483/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Rooseveltova/Jakoubka ze Stříbra 255/15 (chodník – oprava fasády a
střechy; 8.10.-30.10.2020).
2) S-SMOL/256009/2020/OS – č.j. SMOL/256277/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Rooseveltova 78 -84, Skupova 1 -23 a Trnkova 2 -24 (chodník – liniová
stavba sítě el. komunikací; 27.10.-5.11.2020).
3) S-SMOL/256274/2020/OMZOH – č.j. SMOL/256274/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Trnkova a Skupova (parc. č. 575/3 a 575/7 – výkopové
práce/kabelové rozvody UPC; 20.10.-20.11.2020).
4) S-SMOL/243915/2020/OMZOH – č.j. SMOL/256012/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Trnkova a Skupova (parc. č. 575/3 a 575/7 – výkopové
práce/kabelové rozvody UPC; 12.10.-4.11.2020).
5) S-SMOL/239444/2020/OMZOH – č.j. SMOL/247177/2020/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Trnkova 26 (parc. č. 575/4 – lešení, dočasný sklad materiálu; 19.10.14.12.2020).
V. RŮZNÉ
1) V rámci projektu estetizace komise letos realizovala nákup části materiálu na vybudování pěších
komunikací (šlapáků) v okolí kapličky NPPM. Projekt je dlouhodobý a počítá s dalším nákupem materiálu a
realizací projektu v příštím (a dalším) roce, a to v součinnosti s MMOL (které bude financovat vybudování
pevných chodníků).
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2) KŠ ORP Olomouc dne 13.10.2020 rozhodl o omezení přímých fyzických jednání KMČ v době trvání
nouzového stavu (D. Horňáková, email ze dne 14.10.2020). Proto KMČ #15 Nové Sady až do odvolání
nouzového stavu projednává veškeré podněty distančně (email, videokonference). Pro další informace
sledujte aktuální opatření, informaci o opětovném otevření jednání pro veřejnost zveřejníme na našem
facebooku a webových stránkách.
3) M. Romanovská (OKMČD MMOL) žádost o spolupráci při organizaci blahopřání jubilantům v
působnosti KMČ #15.
 Komise podporuje odložit slavností setkání na příznivější dobu. V současné pandemické situaci je rovněž
nemožné roznést symbolické balíčky (181 občanů??). Jubilanti budou písemně osloveni.
4) J. Rakovský informoval komisi o výsledcích schůzky k místnímu šetření stížnosti na kvalitu odvodnění ul.
Na Loučkách a špatný chodník ul. U Kapličky, která proběhla 9.10.2020.
VI. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ
1) Podnět B. Nováka (viz zápis 2020/9: II/9) na vybudování lamp na ul. Rožňavská.
 V září 2020 byla provedena kompletní rekonstrukce VO z důvodu havarijního stavu zařízení ve
vnitrobloku mezi ulicemi Werichova a Rožňavská včetně doplnění svítidla u domu Rožňavská 11. Úpravy
budou v této lokalitě pokračovat, ale v závislosti a důležitosti a na finančních prostředcích pro rok 2020/2021
(P. Nezhyba, email ze dne 6.10.2020).
2) Podnět J. Ondrouška (viz zápis 2020/9: II/3) o umístění kontejnerů na tříděný odpad na začátek ulice
Střední Novosadská.  Komisi bylo zatím pouze oznámeno, že podnět je řešen p. Jasinským (R. Homola,
email ze dne 14.10.2002)
3) Podnět V. Mikulové (viz zápis 2020/9: II/7) na omezení hlučnosti a zvýšení bezpečnosti poblíž domu
Rooseveltova 113, komise doporučila realizovat úpravy při výstavbě II. etapy tramvajové trati.
 Místo se nachází mimo obvod stavby tramvajové trati, na kterou již bylo vyhlášeno zadávací řízení,
křižovatkou se OI nezabývá, průjezdnost křižovatky musí být při výstavbě tramvajové tratě zachována (M.
Drešr, email ze dne 17.10.2020).

zapsal: Radim J. Vašut (6.11.2020 / 14.12.2020)
ověřil: Jan Rakovský
schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15)
kmc15@olomouc.eu
KMČ odpovídá na veškeré podněty občanů až po jednání formou veřejného zápisu. K hlášení závad
primárně využívejte interaktivní formulář na www.tsmo.cz nebo v aplikacích moje.olomouc.eu a
hlaseni.olomouc.eu.
Příští řádné jednání komise plánováno na 7.12.2020 se za současné epidemiologické situace zatím jeví jako
vysoce nepravděpodobné. Prosím sledujte aktuální epidemiologická opatření, informaci o příštím jednání
sdělíme na našich webech (facebook a web Nové Sady).
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