KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY
Zápis č. 06/2021 ze dne 7. 6. 2021

Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, K. Šimek, J. Mrajca, P. Grasse, F. Pěruška, A. Adamíková, J.
Stranyánek, F. Pěruška, I. Poláchová, D. Bradáč
Nepřítomní: -Hosté: zástupci MPO, občané (8)

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 21.15 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) Informace k rekultivaci míst po zrušených kontejnerových stáních v rámci realizace polopodzemních
kontejnerů: bude rozšířeno parkoviště na ul. Zikova (která bude zjednosměrněna) a Rožňavská; 2 místa
(točna Družební a u Werichova 13) zůstanou pro využití na kontejnery kov, textil a bioodpad. Nyní se
soutěží dodavatel, realizace plánována ještě v letošním roce (viz podnět pí Štembírkové 2021/2: III/4).
2) D. Horňáková (email ze dne 27.5.2021) – poskytla KMČ seznam budov výměníkových stanic na Nových
Sadech s plány na jejich využití (viz podnět KMČ 2021/4: IV/3).
III. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE
1) P. Grasse – auta parkují v zatáčkách, na nevhodných místech, občané žádají o zavedení pořádku. PG
navrhuje aby komise vyjádřila znepokojení.
 KMČ žádá RMO o urychlení realizace koncepce parkování, aby na sídlištích byla opět dodržována
pravidla.
IV. POŽADAVKY, NÁVRHY A NÁMĚTY OBČANŮ A KOMISE
1) J. Řondek (email ze dne 11.5.2021) – žádost o umístění sáčků na psí exkrementy (Rožňavská 8 a spojka
ul. Rožňavská – Werichova).
 V dosahu žadatele je několik stojanů pro případné využití. Každý majitel psa za něj zodpovídá a zajišťuje
i úklid po něm ve své režii. Stojany jsou jen doplňkovou službou, z nichž bohužel někteří lidé kradou celá
balení sáčků krátce po jejich doplnění. Pokud v některém dojdou sáčky je nutné závadu hlásit
komunikačními kanály k tomuto účelu zřízenými - www.tsmo.cz, aplikace MojeOlomouc.
 KMČ žádá o přehled/mapu umístění stojanů na sáčky a košů na psí exkrementy s cílem zajistit jejich
efektivnější rozmístění a dále o info s jakou četností probíhá doplňování.
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2) M. Matoušek (email ze dne 12.5.2021) –žádost o instalaci dopravního zrcadla u výjezdu z ul. Fischerova
(nepřehledný výjezd kvůli zaparkovaným vozům).
 Stejný podnět již řešen (viz zápis 2019/12: II/4), .Křižovatka je standardní, k umístění zrcadel KMČ
neshledává důvod.
3) E. Sovová (email ze dne 12.5.2021) dotaz, zda je možné parkovat v areálu před dílnami Moravského

divadla na ul. Zikova. Tato možnost byla projednávána, ale výsledek nezveřejněn.
 Nemáme informace, že by se návrh KMČ setkal s podporou a MDO parkování umožnilo..
4) P. Häutler (email ze dne 18.5.2021) žádá o umístění fyzických bariér znemožňující vjezd na chodník před
obchody na ul. Skupova (u budovy Infitness). Jedna ze zábran byla zničena a na chodník opět vjíždějí
automobily.
 KMČ žádá o rekonstrukci zničených zábran formou instalace pevných betonových sloupků zabraňující
vjezdu vozidel a současně umožňující průjezd drobné techniky údržby.
5) R. Sztwiertnia (email ze dne 24.5.2021) – dotaz zda návozy hlíny v místě „park Švýcarské nábřeží“ není
černou skládkou.
 Staré i nové hromady zeminy se řeší jako černá skládka.
6) P. Šrajer (email ze dne 25.5.2021) [adresováno M. Majorovi, S. Losertovi a KMČ #15] – žádá o vyřešení
dopravní situace na cyklostezce poblíž restauračních zařízení. Pohyb cyklistů na cyklostezce považuje za
nebezpečný, protože cyklisté ohrožují děti hostů přilehlého restauračního zařízení.
 Umístění nové cyklostezky, chodníku, jejich křížení, dětského hřiště a restaurace neumožňuje jednoduché
a snadné řešení. Nezbytná je ohleduplnost všech stran – cyklistů, chodců a rodičů. Děti nelze nechávat bez
dozoru. V místě bude brzo napojena smíšená stezka směr Schweitzerova. Poté zvážíme, zda nebude vhodné
hřiště přesunout jinam.
 Komise zároveň žádá cyklokoordinátora ing. S. Loserta o stanovisko.
7) H. Bačuvčíková (email ze dne 2.6.2021) – Upozornila na nedostatečný úklid na ul. Střední Novosadská,
kdy čistící vůz míjí zaparkovaná auta, pod nimiž zůstává nepořádek. Odstavný pruh tak zůstává nejen
neuklizen, ale hromadí se tam nepořádek z částečného úklidu silnice.
 Úklid ulice Střední Novosadská není majetkem ani péčí SMOL. Vlastníkem je Olomoucký kraj a údržbu
zajišťuje Správa silnic OLK. SMOL, resp. TSMO zajišťuje pouze úklid zastávek MHD a přechodů + nyní za
úplatu úklid v okolí staveniště. Vozidlo mezi zastávkami na Střední Novosadské očistilo i část komunikace.
(J. Rakovský oznámil na SSOK znečištění Novosadské a Velkomoravské vč. kanálových vpustí).
8) P. Tesařík (email ze dne 13.4.2021 přeposlaný od KMČ #20 dne 6.6.2021) a občané osobně přítomní
na jednání Komise žádají o vyřešení špatné dopravní situace v ulici Na pažitu a Teichmannova v důsledku
nadměrného a nepovoleného parkování automobilů obyvatel z okolních sídlišť. Občané na jednání
prezentovali petici, v níž popsali potíže s výjezdem ze svých pozemků a problémy s průjezdností ulic pro
vozy svážejících odpad. Petenti (z navržených řešení) preferují umístění dopravní značky zákaz vjezdu
s dodatkovou tabulí.
 Komise vznáší požadavek na ODÚR k posouzení petice občanů a o vyjádření možného řešení situace
v dotčené lokalitě.
 Komise dále vznáší dotaz (ODÚR, RMOL), jak pokročilo plánování nové koncepce parkování na území
města Olomouce.
9) J. Rapant (email ze dne 31.5.2021) upozornil na podezření na špatné třídění odpadu, přeplněné popelnice,
zakládání černých skládek u popelnic a zneužívání KO firmami na stanovišti Rooseveltova 117-123
 OMZOH se podnětem zabývá a prověřuje. Protiprávní jednání je ale třeba prokázat, přičemž obal
s firemní adresou nemusí být důkazem. KMČ žádá občany, aby protiprávní jednání oznamovali (MPO, odd.
městské zeleně a odpadového hospodářství, přestupková komise) a poskytovali součinnost vyšetřujícím
orgánům.
 Není zřejmé, jaká kapacita nádob je nedostatečná. Jejich kapacitu a četnost svozu můžete upravit cestou
odd. městské zeleně a odpadového hospodářství nebo přes https://www.olomouc.eu/zivotni-situace/obecneinformace/108
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V. USNESENÍ K ŽÁDOSTEM O STANOVISKA
1) J. Pešata (email ze dne 25.5.2021. Požadavek na návrh pojmenování nově budované ulice. Komise
diskutoval možné varianty a hlasováním jednomyslně schválila 1 návrh.
 Komise navrhuje jméno ulice v návaznosti na název developerského projektu: ul. Novosadské zahrady.
2) S-SMOL/064489/2021/OMAJ/Bel – č.j. SMOL/078112/2021/OMAJ/MR/Bel – žádost o vyjádření ke
směně pozemků (ul. Dolní Novosadská/U Rybářských stavů).
 KMČ doporučuje směnu pozemků jen v ploše nezbytné pro realizaci 4.ePPO. Současně upozorňuje, že
konce pozemků v soukromém vlastnictví mohou být zatížené černou skládkou, která velmi často vzniká na
přilehlém pozemku č. 265/6.
3) S-SMOL/059579/2014/OMAJ/Kra – č.j. SMOL/117059/2021/OMAJ/MR/Kra – žádost o vyjádření ke
směně pozemků.
 KMČ směnu části pozemku č. 330/1 za pozemek č. 328/29 nedoporučuje (hlasování aklamací). Považuje
za vhodné si ponechat vliv na architekturu uličního prostoru, zajistit místo pro inženýrské sítě. Je to zároveň
jediné vhodné místo ke zřízení stanoviště tříděného odpadu, které v ulici zcela chybí. Doporučuje pozemek
č. 328/29 koupit.
 KMČ nájem části pozemku č. 330/1 doporučuje jen před domem Schweitzerova č. p. 100 a jen za účelem
okrasné předzahrádky domu. Ve využití pro potřeby privátního parkoviště neshledává veřejný zájem ani
důvod urbanistický.
4) S-SMOL/087013/2021/OMAJ/Zvo – č.j. SMOL/117422/2021/OMAJ/MR/Zvo – Žádost o sdělení
stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města (ul. Rooseveltova / Polská;
rekonstrukce železniční zastávky).
 KMČ prodej části pozemků č. 323/2 a 391 za účelem zřízení chodníků podle předloženého návrhu k
nástupišti nedoporučuje (hlasování aklamací). KMČ doporučuje chodníky k nástupišti zřídit ve stávajícím
trasování, které je zcela logické a účelné pro všechny směry přístupu na nástupiště (navržené napojení na
chodníky Polská a Rooseveltova považuje za velmi iracionální a komise se obává rizika, že nebude občany
respektován).
5) S-SMOL/082058/2021/OMAJ/Ind – č.j. SMOL/119036/2021/OMAJ/MR/Ind – Žádost o sdělení
stanoviska k nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce (předzahrádka).
 KMČ nájem části pozemku č. 543/8 za účelem okrasné předzahrádky domu doporučuje (hlasování
aklamací).
6) Komise nominuje J. Rakovského do výrobního výboru 4. etapy protipovodňových opatření
VI. OZNÁMENÍ
Bez oznámení (výpadek IT systému).
VII. RŮZNÉ
1) J. Rakovský zorganizoval úklid „ukliďme Nové sady – Jih“ (8.5.2021).
2) M. Novotná (KMD; email ze dne 1.6.2021) – oznámila informace o jubilantech v letech 2020/2021.
 KMČ plánuje zorganizovat (pokud to situace dovolí) osobní setkání s jubilanty v důstojném formátu na
radnici města Olomouce.
3) Komise se rozhodla uspořádat Novosadské slavnosti, termín stanovila na 10. 9. 2021
zapsal: Radim J. Vašut (7.6.2021, dokončeno 2.7.2021)
ověřil: Jan Rakovský
schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15)
kmc15@olomouc.eu
Příští řádné jednání komise je plánované na 2. 8. 2021 v 19 hodin (Peškova 1, Dům s pečovatelskou
službou).
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