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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 01/2021 (online jednání ze dne 11.1.2021)  
 

 

Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, K. Šimek, J. Mrajca, D. Bradáč, P. Grasse, F. Pěruška, A. 

Adamíková, I. Poláchová 

Nepřítomní: J. Stranyánek  

Hosté: bez účasti veřejnosti a zástupců MPO a PČR 

 

 

V důsledku vládních opatření (COVID-19) a na základě rozhodnutí KŠ ORP Olomouc ze dne 5.1.2021 

nebylo možné lednovou schůzi uspořádat prezenčně. Proto je jednání komise neveřejné a je realizované 

distančně. Kvůli absenci občanů na této schůzi, byly řešeny pouze požadavky MMOL. Podněty občanů, u 

kterých bude nutná širší diskuze a případné informace z magistrátu, byly odloženy do doby, až bude možné 

realizovat schůzi prezenčně za účasti veřejnosti.  

 

Předseda KMČ J. Krátký dne 10.1.2021 informoval e-mailem všechny členy komise o plánované schůzce, 

členové schůze obdrželi emailem body k projednání. Diskuze proběhla formou videokonference (ZOOM dne 

11.11.2021).  

 

I. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE 

Bez podnětů. 

 

II. PODNĚTY KOMISI (ZE SCHŮZE, DOŠLÉ POŠTOU) 

Komise eviduje za období 14.12.2020–11.11.2021 celkem 4 podněty od občanů. Tyto podněty budou řádně 

projednány na příští prezenční schůzi.     

K hlášení závad doporučujeme využívat interaktivní formulář na www.tsmo.cz nebo v aplikacích 

moje.olomouc.eu a hlaseni.olomouc.eu – zrychlí se tím jejich řešení a předání kompetentním osobám. 

 

III. ŽÁDOSTI O STANOVISKA  

1) D. Horňáková (OKMČ MMOL, email ze dne 5.1.2021) – žádost o stanovisko k OZV noční klid.  

 Komise žádnou výjimku nepožaduje. 

2) S-SMOL/285889/2020/OMAJ/Kor – č.j. SMOL/301297/2020/OMAJ/MR/Kor – Žádost o sdělení 

stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SMOL – Pozemek parc. č. 656 zahrada o výměře 282 m
2
 

a parc. č. 781/1 ostatní plocha o výměře 612 m
2
, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. 

Komise opět hlasovala o návrhu doporučit prodej předmětných pozemků. Deset členů hlasovalo proti, 0 pro, 

0 se zdrželo hlasování. 

 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). Komise již 2× vyjádřila nesouhlas s podobnými žádostmi týkající se tohoto pozemku, viz zápisy 

2020/11: III/3 a 2020/12: III/2. 

3) S-SMOL/240396/2020/OMAJ/Zvo – č.j. SMOL/270242/2020/OMAJ/MR/Zvo – Žádost o sdělení 

stanoviska ke směně nemovité věci ve vlastnictví SMOL: pozemek parc. č. 186/3 (orná půda, 1500 m
2
) za 

parc. č. 180/14 (orná půda, 1478 m
2
) obě k. ú. Nové Sady u Olomouce. Důvodem je změna územního plánu 

v tomto území. Pozemek bude sloužit pro výstavbu dopravního propojení budoucí výstavby, ul. Nebeská a 

Andělská a parkoviště.  

Komise hlasovala o návrhu doporučit směnu předmětných pozemků. Deset členů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 Komise směnu doporučuje.  
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4) D. Horňáková (OKMČ MMOL, email ze dne 6.1.2021) – finance na estetizaci chceme využít na 

pokračování realizace parku Rožňavská u kaple NPPM (zpevněné pěšiny).    

5) B. Kolovratník (ODÚR MMOL, email ze dne 5.1.2021) – žádost o stanovisko k podnětům občanům na 

odstranění × opravení laviček u Družební #19.  

 V lokalitě jsou 4 lavičky ve velmi špatném stavu (GPS 49.5764042N, 17.2505800E). KMČ na ně eviduje 

podněty k likvidaci i k renovaci. KMČ nepovažuje za vhodné je zcela odstranit, neboť jsou důležitou 

součástí veřejného prostoru. Proto doporučuje pouze snížit jejich počet ze 4 na 2. Tyto renovovat a umístit 

dál od sebe, aby se omezilo shlukování většího počtu lidí rušící noční klid.  

6) B. Kolovratník (ODÚR MMOL, email ze dne 5.1.2021) – žádost o specifikaci podnětu H. Šedové (zápis 

2020/12: II/1).  

 Jedná se o lavičky u zastávky MHD Smetanovy sady směrem do centra města (GPS 49°35'7.094"N, 

17°15'10.245"E). Komise doporučuje zvolit podobný přístup jako v bodě 5, tj. zredukovat počet laviček, a 

ponechat a zrenovovat pouze 2. 

 

IV. OZNÁMENÍ Z MMOL  

 Komise všechna níže uvedená oznámení na vědomí.  

1) S-SMOL/303432/2020/OS – č.j. SMOL/303528/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Zikova před Albertem (chodník – prodej jmelí; 16.12.-23.12.2020).  

2) A. Steigerová (OMZOH MMOL, email ze dne 16.12.2021) oznamuje, že do 15.3.2021 dojde k vykácení 

suchého jasanu u Schweitzerova #48 a suché břízy na Švýcarském nábřeží. 

 

V. RŮZNÉ 

1) Komise si dovoluje požádat občany o pomoc při identifikaci poškozených laviček. Pokud znáte poškozené 

lavičky, které vyžadují opravu, prosím sdělte nám to na náš email kmc15@olomouc.eu 

 

VI. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ 

1) Podnět H. Šedové (zápis 2020/12: II/1) – žádost o opravu lavičky (shnilá prkna) u zastávky MHD 

Smetanovy sady.  oprava těchto laviček je již zahrnuta v plánu oprav na tento rok. Komise doporučila 

redukci počtu a opravu (viz III/6).  

 

zapsal: Radim J. Vašut (11.11.2021) 

ověřil: Jan Rakovský 

schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15) 

kmc15@olomouc.eu 

 

KMČ odpovídá na veškeré podněty občanů až po projednání 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 1.2.2021, může ovšem opět proběhnout v omezeném režimu. 

Prosím sledujte aktuální epidemiologická opatření, informaci o příštím jednání sdělíme na našich 

webech (facebook a web Nové Sady).  
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