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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 08/2021 ze dne 2. 8. 2021 

 

 

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

Nepřítomní: P. Grasse, F. Pěruška, A. Adamíková 

Hosté: občané (3), zástupce MPO 

 

 

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 20.45 hod. Komise byla po celou dobu 

usnášeníschopná. Byl schválen předložený program jednání, zapisovatel R. J. Vašut, schvalovatel zápisu J. 

Rakovský (pro 8, 0 proti, 0 se zdržel). 

 

II. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ 

1) J. Rakovský řešil problém neuklizené ul. Střední Novosadská (viz bod IV/1). 

 

III. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE 

1) J. Rakovský (KMČ 15) – upozornil na nádoby na odpad rodinných domů umístěné na novém zúženém 

chodníku na ul. Krakovská, mezi Rooseveltova a Rokycanova (nově opravený úsek). 

2) p. Bačůvčík – upozornil na nevhodně parkující elektrokoloběžky na chodnících, omezující pohyb/vstup.  

 MPO doporučuje, aby při zjištění nevhodně zaparkovaných koloběžek byla kontaktována MPO, majitel 

(provozující firma) by měla sjednat rychlou nápravu.   

 

IV. POŽADAVKY, NÁVRHY A NÁMĚTY OBČANŮ A KOMISE  

1) p. a pí. Bačůvčíkovi (osobně) – stížnost na špatný úklid vozovky ul. Střední Novosadská. 

 Silnice je majetkem Olomouckého kraje, takže úklid nespadá do kompetence TSMO (pouze zastávky 

MHD), J. Rakovský (za KMČ) o zajištění úklidu komunikuje se Správou silnic Olomouckého kraje.  

2) p. J. Ondrušek (osobně) –Považuje areál TSMO na ul. Dolní Novosadská za nevhodně umístěný a 

navrhuje místo něj sportovní areál. 

 Komise nemá na umístění skladu/sběrného dvoru jednotný názor, využití prostoru odpovídá územnímu 

plánu. Proto, aby Komise zaujala stanovisko potřebuje detailnější informace představ o alternativním využití. 

3) pí. P. Gajdoš (email ze dne 28.6.2021) požádala o promptní zastínění dětských hřišť a pískovišť v MČ 

Nové Sady.  

 KMČ (a ani SMOL) nemá finanční prostředky k realizaci nadstandardních úprav dětských hřišť 

pro využívání za každého počasí. SMOL je dokonce nuceno uzavírat hřiště ve špatném technickém stavu – 

viz. VI/9 
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4) p. P. Řondek za SVJ Rožňavská 8 a 10 (email ze dne 4.7.2021) požádal o opravu chodníku před 

prodejnou Drogerie, kde je nebezpečí zakopnutí a pádu.  

 Opravy realizuje TSMO, pro rychlé vyřešení problému je vhodné použít formulář pro hlášení závad na 

stránkách TSMO nebo v aplikaci Moje Olomouc (bude vyřešeno v řádech dnů). Hlášení závad může 

provést každý občan sám, není potřeba řešit problém přes KMČ, která se schází s měsíční periodou.  

5) M. Bubeníčková (MŠ Střední novosadská; email ze dne 9.7.2021) upozornila na nepřehledný výjezd od 

MŠ a nesnadný výjezd na ulici v době dopravní špičky.  

 Komise si není vědoma daného problému, pokud automobily parkují mimo vyhrazená místa v rozporu 

s pravidly silničního provozu (např. přes vyznačenou čáru) nebo nedodržují pravidla parkování K+R na 

parkovišti před MŚ, nechť je kontaktována MPO ( 156 nebo 585 209 540). Způsob používání soukromého 

vjezdu je možné si dohodnout s jeho vlastníkem (TJ Milo). 

6) A. Adamíková (KMČ) – upozornila na nepořádek kolem kontejnerů na ul. Werichova 

 J. Krátký upozornil TSMO na daný problém, nejvhodnější je v takových případech kontaktovat TSMO 

přes formulář pro hlášení závad na stránkách TSMO. 

7) pí. J. Vyroubalová (email ze dne 18.7.2021) – žádá o úpravu zadních vchodů na ul. Fischerova 11-17 a 

rekultivaci přilehlého prostranství. Jedná se o jediný blok na ul. Fischerova, který nemá ze zadní strany 

vybudované chodníky. Přikládá porovnání vůči okolním domům. 

 Komise děkuje za podnět. Portály zadních vchodů jsou příslušenstvím domu a tedy v gesci jeho vlastníka 

(SVJ/BD). KMČ i SMOL disponují jen velmi omezenými finančními prostředky a proto investice do 

chodníků k zadním vchodům nepatří nyní k prioritním. Požadavek není ojedinělý a mohl by být zařazen do 

zásobníku podnětů a uspokojen při komplexní revitalizaci sídliště. 

8) R. Homola (email ze dne 28.7.2021) – žádá o stanovisko k umístění odpadkového koše u kaple NPPM. 

 Komise se podnětem již 2× zabývala (viz 11/2020: III/2 a 2021/4: IV/4). Opakujeme, že se chceme 

umístěním odpadkových košů (např. přemístění, vytvoření nového) zabývat až po dokončení rekonstrukce 

kaple NPPM a úprav nově vznikajícího okolního parku. 

9) Paní z domu Trnkova 30 (kontaktovala telefonicky) žádá o opravu a doplnění stávajících laviček na 3 ks. 

 KMČ žádost zohlední při přípravě návrhu na úpravu celého vnitrobloku mezi ulicemi Skupova a Trnkova. 

Návrh prověří likvidace většiny sušáků, klepačů, doplnění, opravy a přemístění laviček a doplnění zeleně. 

KMČ uvítá u žádosti u zrušení/zřízení lavičky poblíž domu o stanovisko větší skupiny osob nebo SVJ/BD.. 

 

V. USNESENÍ K ŽÁDOSTEM O STANOVISKA 

1) S-SMOL/065866/2021/OMAJ/Kra – č.j. SMOL/112290/2021/OMAJ/MR/Kra – žádost o sdělení 

stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví SMOL, tj. část pozemku parc. č. 232/15 (ostatní plocha, 28 

m
2
) a pozemek parc. č. 232/6 (ostatní plocha, 1 m

2
), obojí v k. ú. Nové Sady u Olomouce, za účelem 

sjednocení pozemků a zarovnání linie zadních zahrad. Komise hlasovala o návrhu prodat předmětné 

nemovitosti, 8 členů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.  

 Komise s prodejem souhlasí. 

2) S-SMOL/043989/2020/OMAJ/Kra – č.j. SMOL/115204/2021/OMAJ/MR/Kra – žádost o sdělení 

stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví SMOL, tj. části pozemku parc. č. 622/22 (ostatní plocha, 

250 m
2
, ve vlastnictví pana L.N.) za část pozemku parc. č. 401/1 (zahrada, 109 m

2
, ve vlastnictví SMOL), 

obojí v k. ú. Nové Sady u Olomouce, za účelem ke sjednocení vlastnictví účelové komunikace. Komise 

hlasovala o návrhu směny předmětných nemovitostí, 8 členů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

 Komise se směnou souhlasí, ale s podmínkou že mezi parcelou a zahradami SMOL bude zachován 

průchod v šířce dle norem. Současně upozorňujeme, že na pozemku SMOL u lodních kontejnerů byly loni 

vykáceny vzrostlé stromy. 

3) S-SMOL/216252/2017/OMAJ/Bel – č.j. SMOL/135437/2021/OMAJ/MR/Bel – žádost o sdělení 

stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví SMOL, tj. části pozemku parc. č. 134/4 (ostatní plocha, 929 

m
2
, k. ú. Nové Sady u Olomouce; ul. Slavonínská), za účelem výstavby rodinného domu. Komise hlasovala 

o návrhu prodat předmětnou nemovitost, 0 členů hlasovalo pro, 8 proti, 0 se zdrželo. 

 Komise se směnou nesouhlasí.  

Odůvodnění: V souvislosti s plánovanou zástavbou mezi ul. Slavonínská a žel. tratí a uvažovaným přesunem 

https://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/
https://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/
https://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/
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žel. stanice Nové Sady se předmětný pozemek nabízí k využití jako průchod k žel. stanici, do zahrádkářské 

kolonie Andělská i pro související drobnou občanskou vybavenost. Podoba realizace není ještě známá a jiné 

pozemky SMOL jsou daleko a nemusí být ideální.  

4) S-SMOL/229055/2020/OMAJ/Peň – č.j. SMOL/150712/2021/OMAJ/MR/Pen – žádost o sdělení 

stanoviska k prodeji (nebo pachtu) nemovitých věcí ve vlastnictví SMOL, tj. parc. č. 88/1 (ostatní plocha, 5 

m
2
), parc. č. 88/20 (zahrada, 317 m

2
), parc. č. 481/1 (ostatní plocha, 9 m

2
) vše v k. ú. Povel (ul. 

Teichmannova/Slavonínská), za účelem za účelem využití zahrady k rekreačním účelům. Komise hlasovala o 

návrhu prodat (0 členů hlasovalo pro, 8 proti, 0 se zdrželo) a o pachtu předmětných nemovitostí (8 členů 

hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 

 Komise souhlasí s pachtem předmětných pozemků, nesouhlasí s jejich prodejem.  

Odůvodnění: Na ulici Slavonínská bude nutné vybudovat cyklostezku a pro ni je nezbytné zajistit dostatečné 

místo, vč. rozšíření stávajícího úzkého chodníku, zeleně a přetrasování přechodu v ul. Teichmannova. V 

lokalitě také není dobudován chodník na protější straně silnice a není zřízeno stanoviště na tříděný odpad po 

potřeby jižní části ul. Teichmanova a Požárníků. 

5) D. Horňáková (email ze dne 17.6.2021) – žádost o návrhy na zlepšení bezpečnosti v dopravě v MČ Nové 

Sady. 

 Komise navrhuje následující zlepšení dopravní bezpečnosti (sestupně podle důležitosti). 

a) Opětovné seřízení hlavních křižovatek (Schweitzerova × Velkomoravská, Rooseveltova × 

Velkomoravská) s delšími časovými intervaly pro výjezd z vedlejších ulic a pro chodce. Mimo dopravní 

špičky jsou intervaly velmi krátké nelze běžnou chůzí překonat silnici naráz a je třeba vyčkat na velmi 

malém dělícím ostrůvku. 

b) S bodem a) úzce souvisí fakt, že mnoho (!) řidičů projíždí na poslední chvíli na červenou, což vede 

k nebezpečným situacím (které v nedávné době vyústili v jiných MČ ke smrtelným nehodám). 

Navrhujeme proto na hlavních křižovatkách (Schweitzerova × Velkomoravská, Rooseveltova × 

Velkomoravská) instalovat kamery (využitelné v přestupkovém řízení) pro monitorování průjezdů 

aut na červenou. 

c) Navrhujeme rekonstrukci ostrůvků na ul. Velkomoravská × Schweitzerova, kvůli krátkým intervalům 

není vždy možné přejít celou ulici. Trasa je vysoce zatížena pěší a cyklodopravou a ostrůvky nemají 

dostatečnou kapacitu pojmout velké množství chodců a cyklistů. Cyklostezka je velmi úzká bez 

shromaždiště, na dělícím ostrůvku nelze bezpečně vyčkat s kočárkem nebo v malé skupině osob. 

d) Přestože jsme obdrželi informaci o plánované rekonstrukci křižovatky Jižní × Schweitzerova, 

zdůrazňujeme absenci přechodu pro chodce přes ul. Schweitzerova a vyznačení čárami hranice křižovatky 

a řadící pruhy, neboť nedávno vybudovaná myčka zhoršuje rozhledové poměry. 

e) Doporučujeme omezení provozu a parkování dodávek na ulicích na sídlištích (Trnkova, Werichova, 

Fischerova aj.), velké množství nevhodně zaparkovaných dodávek komplikuje provoz (trčí do ulice nebo 

do chodníku), ztěžuje výhled při výjezdu z bočních ulic. Řešením by byl zákaz parkování firemních 

dodávek v úzkých ulicích na sídlištích. 

f) Navrhujeme vybudování více přechodů pro chodce a cyklisty na ul. Dolní Novosadská (jih, ČOV, žel. 

stanice), Střední Novosadská (sever -Seznam.cz, střed – Caruso, Lesní), Slavonínská (STK) a ul. 

Rooseveltova (v Kotlině) a Schweitzerova (Ibsenova)  

g) Občané opakovaně upozorňují na nebezpečný výjezd z bočních ulic kvůli nevhodně parkujícím 

automobilům (Trnkova, Rožňavská, Družební, Fischerova aj.). Nelze opakovaně odkazovat na hlášení 

MPO, řešením by mohla být revize horizontálního značení (žlutá čára), případně zřetelného vyznačení 

nájezdové čáry pří výjezdech ze zmíněných ulic. Zejména s výstavbou 2. etapy TT by bylo vhodné 

realizovat horizontální značení u výjezdů z bočních ulic na ul. Zikova.  

h) Důsledné vymáhání dodržování pravidel silničního provozu, zejména rychlosti a správného parkování. 

 

 

VI. OZNÁMENÍ  

1) S-SMOL/285889/2020/OMAJ/Kor – č.j. SMOL/145667/2021/OMAJ/MR/Kor – sdělení usnesení 

ZMOL o nevyhovění žádosti o prodeji pozemků 781/1 ostatní plocha a parc. č. 656 zahrada, oba v k. ú. Nové 

Sady u Olomouce. 

2) S-SMOL/105778/2020/OMAJ/Kor, S-SMOL/105993/2020/OMAJ/Kor, S-

SMOL/105999/2020/OMAJ/Kor – č.j. SMOL/145581/2021/OMAJ/MR/Kor – sdělení usnesení ZMOL o 
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nevyhovění žádosti o prodeji pozemků o prodej části pozemku parc. č. 781/1 a parc. č. 656, oba v k. ú. Nové 

Sady u Olomouce, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 269 a části pozemku parc. č. 282/1 k. ú. Lazce, 

obec Olomouc. 

3) S-SMOL/132071/2021/OS – č.j. SMOL/133231/2021/OS/PK/Vlc – oznámení o zvláštní užívání místní 

komunikace (ul. Zikova, chodník, volební kampaň; 20.09.2021-25.09.2021). 

4) S-SMOL/156226/2021/ODUR – č.j. SMOL/156339/2021/ODUR/DIMHD/Hol – oznámení vyjádření 

souhlasu ODÚR k částečné uzavírce silnice II/435 ul. Rooseveltova (09.07.2021–12.07.2021) kvůli stavbě 

TT Nové Sady – Povel (výkop a uložení kabelů pro SSZ). 

5) S-SMOL/169345/2021/ODUR – č.j. SMOL/174636/2021/ODUR/DIMHD/Hol – oznámení vyjádření 

souhlasu ODÚR k Vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje k uzavírce a objížďce na ul. Střední 

Novosadská (27.07.–30.07.2021) kvůli opravě nástupišť v OŘ OLC (uzavírka přejezdu). 

6) S-SMOL/174031/2021/OS – č.j. SMOL/181757/2021/OS/PK/Jan – oznámení o povolení úplné uzavírky 

silnice č. II/435 ul. Střední Novosadská (v místě žel. přejezdu P7598) kvůli opravě nástupišť v OŘ OLC 

(27.07.2021–30.07.2021). 

7) S-SMOL/148460/2021/OS – č.j. SMOL/148683/2021/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace v ul. Húskova × Českobratrská 355/60 (chodník, lešení; 09.08.2021–07.09.2021). 

8) S-SMOL/158514/2021/ODUR – č.j. SMOL/159459/2021/ODUR/DIMHD/Hol – oznámení vyjádření 

souhlasu ODÚR k Vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje k částečným nebo úplným uzavírkám 

silnice II/435 ul. Rooseveltova, ul. Zikova a Werichova kvůli výstavbě TT Nové Sady – Povel: 

 07.07.–12.07.2021 částečná uz. ul. Rooseveltova 

 12.07.–22.07.2021 částečná uz. ul. Rooseveltova 

 19.07.–31.07.2021 úplná uz. ul. Zikova a Werichova 

 23.07.–30.07.2021 část. uz. - zjednosměrnění ul. Rooseveltova 

 01.08.–31.10.2021 úplná uz. ul. Zikova 

9) J. Štěpánková (OMZOH, email ze dne 8.6.2021) – herní sestava v dětském koutku na ul. Družební je 

v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že již zde byly opakovaně požadovány opravy a zároveň kvůli 

nedostatku financí (vynucené úspory, covid) je nemožné v letošním nebo příštím roce realizovat opravu a je 

proto navrženo odstranění této provozně nevyhovující sestavy. Na oplocení přilehlého pískoviště bude 

umístěna informační cedule, že odstranění herního prvku bylo provedeno z důvodu jeho havarijního stavu. 

 Komise bere na vědomí. 

 

VII. RŮZNÉ  

1) Představení „Studie Parku Švýcarské nábřeží“ bude na schůzi KMČ dne 6.9.2021 (19:00; Peškova 1). 

Zájemci o věcnou diskuzi jsou srdečně zváni.   

2) Komise rozhodla umístění bezpečnostního radaru na ul. Schweitzerova přibližně v polovině úseku 

mezi ul. Voskovcova a křižovatkou Jižní (pokud nebude umístění možné, tak na sloupu osvětlení při 

přechodu před ul. Voskovcova).  

3) Komise uspořádá Novosadské slavnosti, v pátek 10.09.2021 od 15:00 v okolí kapličky Neposkvrněného 

početí Panny Marie na konci ul. Rožňavská.   

 

zapsal: Radim J. Vašut (2.8.2021) 

ověřil: Jan Rakovský 

schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15) 

kmc15@olomouc.eu 

 

Příští řádné jednání komise je plánované na 6. 9. 2021 v 19 hodin (Peškova 1, Dům s pečovatelskou službou) 
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