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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 04/2021 (online jednání ze dne 12.4.2021)  

 

 

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

Pěruška, A. Adamíková, J. Stranyánek (telefonicky), F. Pěruška 

Nepřítomní: — 

Hosté: bez účasti veřejnosti a zástupců MPO a PČR 

 

 

PROGRAM SCHŮZE: 

 I. Organizace schůze 

 II. Stav řešení podnětů z minulých jednání 

 III. Podněty a požadavky vůči policii a oznámení policie 

 IV. Požadavky, návrhy a náměty občanů a komise 

 V. Usnesení k žádostem o stanoviska 

 VI. Oznámení 

 VII.  Různé 

 

I. ORGANIZACE SCHŮZE 

V důsledku pokračujících protiepidemických opatření (COVID-19) je jednání komise nadále realizováno 

pouze v online režimu (videokonference ZOOM). Schůzi KMČ řídil J. Krátký, zahájil ji v 19.00, ukončil 

ve 21.10 hod. Komise byla po celou dobu usnášeníschopná. Byl schválen předložený program jednání, 

zapisovatel R. J. Vašut, schvalovatel zápisu J. Rakovský (pro 11, 0 proti, 0 se zdržel). 

 

II. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ 

1) Komise bere na vědomí návrh umístění nového kontejnerového stání na tříděný odpad na ul. Střední 

Novosadská u domu čo.6. Bezpečnost bude zajištěna přístupem přes cyklostezku a současně nedojde 

k dalšímu záboru zeleně (viz 2020/12: III/6).  

2) Dotaz na realizaci přeměny starých míst pro kontejnery na ul. Družební (viz 2021/2: III/4 a 2020/10: II/1): 

prázdné kontejnerové stanoviště na ulici Družební #19 bude nadále využíváno pro kontejnery na tříděný 

odpad: BIO odpad, kovy, oleje, bílé sklo. Stanoviště Družební #20 - zděná konstrukce bude odstraněna, 

plocha zůstane dočasně volná. Parkovací místa budou zřízena u Rožňavská #1, 2 a 5, na ul. Zikova (vč. 

prodloužení parkovacích pásů na úkor zeleně a dopravního uspořádání) a Werichova #12 a 19. Realizace do 

konce r. 2021. 

3) Podněty na likvidaci černých skládek (viz 2021/2-VI/2). 

- u zahrádkářské osady poblíž zastávky BUS Jižní směr Slavonín  Požadavek předán k zajištění TSMO. 

- čistší úklid parčíku mezi žel. stanicí Nové Sady a SŠ polygrafickou (nahrubo uklizeno dobrovolníky)  

není v kapacitách TSMO, doporučení realizovat v rámci „Ukliďme Česko“. 

- podél železniční trati mezi zastávkou Nové Sady a žel. mostem + zajistit pravidelný úklid žel. Zastávky  

požadavek předán na OŽP. 

  

III. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE 

Bez podnětu. 
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IV. POŽADAVKY, NÁVRHY A NÁMĚTY OBČANŮ A KOMISE  

1) paní M. Radková a p. M. Rýznar (email ze dne 29.03.2021) – žádají o výměnu nebo opravu sloupů 

veřejného osvětlení na ul. Teichmannova.  

 Bude provedeno místní šetření a na základě finančních možností bude realizována oprava/výměna. 

2) p. O. Zuntych (email ze dne 21.3.2021) – vznesl dotaz na úpravu dopravního značení v částech ulic Za 

Poštou, V Kotlině a Krakovská navazujících na Rooseveltovu ulici. 

 Situace v dané lokalitě bude vyřešena rekonstrukcí dotčených ulic. 

3) p. J. Tesařík (email ze dne 15.3.2021) upozornil na poškozené lavičky na dětském hřišti Werichova (GPS: 

49°34'32.682"N, 17°15'10.761"E).  

 Komise předává podnět TSMO. Občané mohou sami aktivně využít webových stránek TSMO (hlášení 

závad). 

4) p. V. Pachta (email ze dne 6.3.2021) se dotazuje na: 

- kontakt na pořadatele “Novosadských slavností“  Novosadské slavností pořádá KMČ #15 

(kmc15@olomouc.eu) 

- Informaci o zamýšlené parkové úpravě kolem kapličky v rámci revitalizace  Projekt je v přípravě, 

v současné době se řeší srovnání terénu a výstavba chodníků a stezek (které kopírují dnes vyšlapané pěšiny). 

Bude zveřejněno na www.novesady.eu a facebook. 

- Informaci o odpovědi KMČ Mgr. Homolovi z MMOL – instalace odpadkového koše naproti vchodu do 

kapličky  viz zápis 11/2020 – III/2. Chceme se umístění zabývat až po dokončení rekonstrukce kaple 

NPPM a úprav nově vznikajícího okolního parku. 

5) Na základě místního šetření (Šulc, Rakovský) se Komise rozhodla podpořit opravu části chodníku v ul. U 

Kapličky #1-7. 

6) Komise navrhuje zařazení mezi Investiční záměry pokračování oprav ul. Rokycanova (jih), tj. úsek mezi 

ul. V Kotlině a Jakoubka ze Stříbra + část ul. Za Poštou. Cílem je dokončit započaté opravy chodníků, 

vymezení parkovacích míst a celková kultivace uličního prostoru. Před realizaci je nutné rekonstruovat 

vodovod, kanalizaci a přeložit el. kabeláž. Navrhujeme, aby tento úsek byl dán do požadavků na investice 

2022-23, tak aby plynule navázal na realizace oprav Rokycanova (sever). 

3) Komise žádá informaci, co MMOL zamýšlí s nevyužívanými budovami výměníkových stanic na Nových 

Sadech, jaký je plánovaný jejich účel, jaký časový horizont. Navrhujeme je využít jako občanskou 

vybavenost, podobně jako je zamýšlena pobočka knihovny (ul. Zikova).  

 

V. USNESENÍ K ŽÁDOSTEM O STANOVISKA 

1) S-SMOL/238056/2015/OMAJ/Skl/Peň – č.j. SMOL/050451/2021/OMAJ/MR/Pen – Žádost o 

projednání nového umístění (část parc. č. 311/1 o výměře 1 m
2
 v k. ú. Povel) dříve schváleného 1 kusu 

poštovní odkládací schránky (viz zápis 2021/3: V/1). Komise hlasovala o stanovisku ke změně umístění 

dříve schváleného nájmu pozemku. [Pro 11, 0 proti, 0 se zdrželo]  

 Komise doporučuje nájem části pozemku parc. č. 311/1 pro nové umístění schránky. 

 

VI. OZNÁMENÍ  
1) P. Jasinský (OMZOH, email ze dne 10.3.2021) – v roce 2021 nebudou probíhat žádné sběrové soboty 

(z důvodu krácení finančního rozpočtu). Nadměrný odpad je možné odvážet do sběrných dvorů, které 

fungují bez omezení.  

2) Omezení provozu MHD linek č. 10, 16 a 29 v důsledku výstavby TT. Výlukový jízdní řád je zveřejněn 

na stránkách DPMO. 

3) Tramvajová linka 3 bude v pracovní dny provozována v intervalech 15 minut, linka č. 5 v intervalech 30 

nebo 45 minut. 

4) A. Steigerová (OMZOH, email ze dne 29.3.2021) oznámení o realizaci kácení 3 dřevin: 2 katalpy na ul. 

Skupova 15-19 a 1 uschlé jeřabiny na ul. Krakovská. 

5) A. Steigerová (OMZOH, email ze dne 16.3.2021) oznámení o plánovaném kácení dřevin – uschlý smrk na 

ul. Valdenská 52, v termínu nejpozději do 31.3.2021.  

http://www.novesady.eu/
https://www.dpmo.cz/informace-pro-cestujici/aktuality/?id=385
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6) S-SMOL/076216/2021/OS – č.j. SMOL/076369/2021/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. V Kotlině 12 (chodník – oprava fasády; 01.04.–30.04.2021). 

7) S-SMOL/078902/2021/OS – č.j. SMOL/079644/2021/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Werichova 4 a 6 (vozovka – jarní úklid; 26.03.–29.03.2021). 

8) S-SMOL/079786/2021/OS – č.j. SMOL/079952/2021/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Rooseveltova 28 a 30 (chodník – oprava střechy a omítky; 24.03.–

28.03.2021). 

9) S-SMOL/041221/2021/OS – č.j. SMOL/041931/2021/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Zikova 1 (chodník – umístění předzahrádky; 01.04.–31.10.2021). 

10) S-SMOL/057254/2019/OMAJ/Tom/Suc – č.j. SMOL/070810/2021/OMAJ/MR/Pen – oznámení o 

schválení pachtu části pozemku parc. č. 401/9 (zahrada, 400 m
2
) a parc. č. st. 605 (zastavěná plocha, 14 m

2
). 

11) S-SMOL/051844/2021/OMZOH – č.j. SMOL/057643/2021/OMZOH/MZ/Sta – oznámení o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Zikova 20 (výkopové práce – oprava vodního řádu; 18.02.-

27.02.2021). 

12) S-SMOL/054330/2021/OS – č.j. SMOL/054441/2021/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Krakovská od domu Rooseveltova č.o. 9 a Rokycanova po dům č.o. 20 

(chodník – výkopové práce; 15.03.–13.04.2021). 

13) S-SMOL/055119/2021/OS – č.j. SMOL/055265/2021/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Střední Novosadská 30 (chodník – umístění reklamy; 04.03.–30.06.2021). 

 

VII. RŮZNÉ  

1) Členové Komise (JK, JR, IP a RJV) a další dobrovolníci z řad občanů vyčistili v rámci akce Ukliďme 

Česko oblast tzv. „Neoralova rybníka“ (prostor budoucího parku Švýcarské nábřeží) za ul. Za Poštou a 

poldru podél Moravy (po most u Kojeneckého ústavu). Členové KMČ tímto občanům děkují za aktivní 

zapojení do úklidu. 

2) J. Rakovský informoval o výsledcích schůze Komise pro architekturu ze dne 17.3.2021 – vystoupil proti 

záměru Moravského divadla OL opravit stávající objekt dílen, vystavět na nádvoří další velký objekt a proti 

související úpravě regulačního plánu. Požadoval komplexní posouzení a využití celého areálu MDO mezi ul. 

Zikova a Na Loučkách pro objekty a služby, které by více sloužili široké veřejnosti a umožnily i parkování 

(v původním RP se uvažoval parkovací dům), ne jen potřebám MDO. Navrhl přesun dílen mimo sídliště. 

Závěr: bude posouzena změna RP i nové komplexnější řešení celého prostoru, dílny budou (asi) zachovány. 

 

zapsal: Radim J. Vašut (12.4.2021, opraveno 3.5.2021) 

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. 

 

I přes zlepšující se epidemickou není stále zřejmé, kdy se komise sejde normálně, prezenčně. Příští řádné 

jednání komise je plánováno na 3.5.2021, pokud bude plánováno v normálním režimu, bude o tom 

informovat na našich webech (facebook a web Nové Sady).  

 

mailto:kmc15@olomouc.eu
https://www.facebook.com/Nove.Sady.Olomouc
http://novesady.eu/

