KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY
Zápis č. 02/2021 (online jednání ze dne 1.2.2021)

Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, I. Poláchová, K. Šimek, J. Mrajca, D. Bradáč, P. Grasse, F.
Pěruška, A. Adamíková, J. Stranyánek (spojen telefonicky), F. Pěruška
Nepřítomní: —
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 je i
únorové jednání komise neveřejné a je realizované distančně (videokonference ZOOM). Kvůli absenci
občanů na této schůzi, byly řešeny pouze požadavky MMOL, podněty občanů byly odloženy do doby, až
bude možné realizovat schůzi prezenčně za účasti veřejnosti.
Schůzi KMČ řídil J. Krátký, zahájil ji v 19.00, ukončil ve 21.00. Komise na začátku schůze schválila
program jednání (pro 11, 0 proti, 0 se zdržel), zapisovatelem byl pověřen R. J. Vašut, schvalovatelem zápisu
J. Rakovský.

I. PROGRAM SCHŮZE
1) Zahájení schůze, schválení programu, zapisovatele a schvalovatele zápisu, kontrola usnášeníschopnosti.
2) Vyřízení požadavků z MMOL
3) Řešení podnětů občanů/členů komise
4) Různé
II. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE
Bez podnětů.
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III. PODNĚTY KOMISI (ZE SCHŮZE, DOŠLÉ POŠTOU)
1) na základě podnětu R. Dostálové (email ze dne 14.1.2021) a na základě podnětu Krajského ředitelství
PČR Ol. Kraje (Č. j. KRPM-137216-1/ČJ-2020-140506) požadujeme instalaci dopravní značky „Zóna
30“ (č. IP 25a) na začátku ul. Jeronýmova (za křižovatkou z ul. Rooseveltova). [11 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo]
2) R. Vašutová (email ze dne 14.1.2021) vznesla dotaz k plánované opravě místní komunikace v ul.
Krakovská a Rokycanova.  Komise bere na vědomí, za KMČ podnět dlouhodobě řeší J. Rakovský (viz
také bod VI/1).
3) L. Krumpolec (email ze dne 5.1.2021) požaduje častější svoz odpadu (papíru).  KMČ doporučuje
pro hlášení závad primárně využívejte interaktivní formulář na www.tsmo.cz nebo v aplikacích
moje.olomouc.eu a hlaseni.olomouc.eu.
4) V. Štembírková (předseda SVJ Družební 9-19; email ze dne 27.12.2020) – dotaz na odstranění starých
kontejnerových stání (po zřízení nových velkokapacitních kontejnerů).
 Komise opět vznáší dotaz na stadium/termín realizace projektu přeměny starých míst pro
kontejnery na parkovací místa a zeleň po vybudování polopodzemních kontejnerů. Náš dotaz navazuje
na nezodpovězený podnět ze zápisu 2020/10: II/1.
IV. ŽÁDOSTI O STANOVISKA
1) S-SMOL/305703/2020/OMAJ/Bel – č.j. SMOL/006813/2021/OMAJ/MR/Bel – Žádost o stanovisko
k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – části pozemků parc. č. 63/1 (141 m2)
a parc. č. 750 (61 m2), oba ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to za účelem
užívání pozemků jako zahrádky zahrádky. Komise hlasovala o stanovisku k doporučení pachtu. [Pro 11, 0
proti, 0 se zdrželo]
 Komise doporučuje pacht pozemků p. č. 63/1 a p. č. 750 za účelem využívání jako zahrádky.
2) E. Kolářová (email ze dne 27.1.2021) – zopakování žádosti o soupis nepotřebných sušáků na prádlo,
klepačů a kontejnerových stání (př. zídek) na území Nových Sadů (viz také zápis 2020/12: III/4).
 Komise se dříve vyjádřila, že nemá evidenci tohoto majetku. Proto žádá MMOL o poskytnutí seznamu
těchto objektů ve vlastnictví MMOL. Poté se může KMČ vyjádřit.
V. OZNÁMENÍ Z MMOL
1) S-SMOL/311485/2020/OS – č.j. SMOL/311587/2020/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního
užívání místní komunikace na ul. Střední Novosadská 41-49 (chodník – stavební práce; 7.1.2021-30.6.2021).
 Komise bere na vědomí
VI. RŮZNÉ
1) J. Rakovský informuje o projektu rekonstrukce ulice Krakovská a Rokycanova:
- v roce 2021 bude provedena rekonstrukce ulice Krakovská v úseku mezi ul. Rooseveltova a Rokycanova,
na kterou naváže (věříme) v roce 2022 rekonstrukce ul. Rokycanova po křižovatku V Kotlině
- bude mírně zúžen a předlážděn chodník, zřízeny parkovací zálivy, dosazena zeleň (stromy a keře), upraven
chodník k přechodu přes koleje, zvýšena křižovatka V Kotlině (retardér)
- přestože je projekt uzavřen a bude soutěžen dodavatel, pokusíme se prosadit dílčí změny (lepší napojení na
cyklostezku podél žel. trati, rozšířit chodník v oblouku Krakovská, doplnit stanoviště na tříděný odpad poblíž
ul. Rooseveltovy a V Kotlině, více keřů u trati, posunutí stromu u žel. přechodu, zábradlí, světlá dlažba
parkovišť, a další
2) Komise na podnět J. Rakovského žádá o likvidaci černých skládek na pozemcích SMOL dříve, než
na jaře zaroste trávou:
- u zahrádkářské osady poblíž zastávky BUS Jižní směr Slavonín (pozemek SMOL, GPS - 49.5704503N,
17.2475256E)
- v celé lokalitě vymezené ul. Dolní Novosadská – ČOV – zahrádkářskou osadou Morava a žel. tratí
- čistší úklid parčíku mezi žel. stanicí Nové Sady a SŠ polygrafickou (nahrubo uklizeno dobrovolníky)
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a žádá zajištění likvidace černých skládek na pozemcích jiných vlastníků:
- v okolí bunkru Schweitzerova (soukromý pozemek, GPS - 49.5722478N, 17.2470983E)
- v lesíku proti křižovatce Slavonínská – Jižní (soukromý pozemek, GPS - 49.5705964N, 17.2557708E)
- podél železniční trati mezi zastávkou Nové Sady a žel. mostem + zajistit pravidelný úklid žel. zastávky
3) Od 1. února začnou fungovat rozhlasy v MČ. V případě technických problémů (např. hlasitost: někde není
slyšet, někde příliš hlasitě) oznamte problém na emailovou adresu rozhlas@olomouc.eu.
4) Byla dokončena výstavba dětského hřiště na ul. Mišákova.
5) Výsledky z měření rychlosti preventivním radarem (ul. Slavonínská) byly zveřejněny na stránkách MPO.
Shrnutí lze nalézt na https://mp-olomouc.cz/doprava/mereni-rychlosti/
VII. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OBČANŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ
2) Podnět H. Šedové (zápisy 2020/12: II/1 a 2021/1: VI/1) – žádost o opravu lavičky (shnilá prkna) a
redukce počtu laviček je zařazena do registru požadavků TSMO a bude zahrnuta do plánu prací (B.
Kolovratník, email ze dne 21.1.2021).

zapsal: Radim J. Vašut (1.2.2021)
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 je plánováno na 1.3.2021, 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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