KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY
Zápis č. 05/2021 ze dne 3. 5. 2021

Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, K. Šimek, J. Mrajca, D. Bradáč, P. Grasse, F. Pěruška, A.
Adamíková, J. Stranyánek, F. Pěruška
Nepřítomní: I. Poláchová
Hosté: MPO (strážník #157)

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
Schůzi KMČ řídil J. Krátký, zahájil ji v 19.00, ukončil ve 20.40 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
Žádný z dřívějších požadavků Komise nebyl vyřešen (výpadek IT systémů).
III. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE
1) J. Krátký – upozornil na stále projíždějící kamiony, které navzdory novému omezení 12t a stavebním
pracím na ul. Rooseveltova způsobují dopravní komplikace.
 MPO má jen omezené možnosti kontrolovat oprávněnost vjezdu. Situaci nelze vyřešit bez vyřešení
celkové koncepce dopravy v rámci SMOL.
2) R. J. Vašut upozornil na agresivní chování skupiny teenagerů, která slovně i fyzicky napadá ženy
v blízkosti dětských hřišť.
 MPO tento a ani podobný incident neeviduje, v případě pokračování se se budou KMČ a MPO vzájemně
informovat.
3) J. Rakovský – podal podnět na kontrolu častého parkování na trávě a chodnících při nichž dochází ke
škodám: konec ul. Fischerova, příkop ul. Slavonínská (mezi hřištěm a křižovatkou s ul. Fischerova)
 MPO bere na vědomí, ale má na častější kontroly velmi omezené kapacity.
4) J. Rakovský upozornil na agresivní chování skupiny teenagerů, kteří podpalují bezdomovcům jejích
provizorní příbytky.
 patří do gesce PČR (zástupce PČR nepřítomen).
5) J. Rakovský vznesl podnět na monitoring vraků, které jsou odstavovány ve veřejném prostoru
v soukromém vlastnictví (typicky supermarketů), neboť jsou někdy účelově přemisťovány na pozemky
SMOL a jejich likvidace je potom nákladem města. Cílem je snadnější identifikace zodpovědných osob.
 MPO tyto vraky řeší ve správním řízení až stav nastane.
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5) J. Rakovský upozorňuje na zahájení čištění ulic a žádá a spolupráci MPO s TSMO na identifikaci a
likvidaci vraků a dalších neoprávněně odstavených vozidel.
 zástupce MPO informoval, že vychází požadavkům TSMO vstříc
IV. POŽADAVKY, NÁVRHY A NÁMĚTY OBČANŮ A KOMISE
1) p. Radek Hrdlička (email ze dne 21.4.2021) vznesl žádost na přemístění stání kontejnerů na ul. Střední
Novosadská 6 vč. mnoha argumentů proč nemohou být nikde poblíž jeho domu.
 KMČ s přemístěním kontejnerového stání nesouhlasí. Umístění bylo realizováno na základě dřívějšího
požadavku občanů a bylo vybráno s ohledem na snadnou a bezpečnou dostupnost, funkčnost sítě sběrných
nádob, vzdálenost od domů, zachování stávající zeleně i nákladů na zřízení. Není dotčena ani stavba ani
případný budoucí vjezd do domu.
2) paní V. Dokládalová (email ze dne 14.4.2021) žádá o vyvěšení reklamy na lesní mateřskou školku 
KMČ neposkytuje prostor pro soukromou reklamu
3) Žádáme o regulaci počtu značně přemnožených holubů a kun (odlov, odchyt). Zejména holubi jsou
v letošním roce výrazně přemnožení.
V. USNESENÍ K ŽÁDOSTEM O STANOVISKA
Bez usnesení, komise neobdržela žádnou žádost o stanovisko.
VI. OZNÁMENÍ
Bez oznámení (výpadek IT systému).
VII. RŮZNÉ
1) J. Rakovský informoval o činnosti protipovodňové komise: Příprava 4.e PPO pokračuje bez zásadních
potíží, dokončuje se projektová dokumentace, práce rozděleny do 2 části: 4.A – zpevnění valu a úprava
břehu za ČOV, napojení jižní části obtokového ramene, zahájení ideálně ko.2022, 4.B - val Nový Svět a
zbytek břehu směr Holice
2) Plán práce TSMO 6/2021- zahájení sečí, oprava chodníku Družební 4 (společný projekt se SMOL/SNO)
zapsal: Radim J. Vašut (3.5.2021)
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 7.6.2021, 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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