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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 09/2021 ze dne 6. 9. 2021 

 

 

Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, K. Šimek, J. Mrajca, F. Pěruška, A. Adamíková, J. 

Stranyánek, I. Poláchová, D. Bradáč 

Nepřítomní: P. Grasse,   

Hosté: M. Kovář (architekt), M. Marušková a H. Přibylová (OMZOH), zástupci MPO a PČR, občané 

 

 

PROGRAM SCHŮZE: 

I. Organizace schůze 

II. Představení návrhu realizace parku Švýcarské nábřeží 

 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 21.45 hod. Komise byla po celou dobu 

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

Rakovský. 

 

II. PŘEDSTAVENÍ STUDIE PARKU ŠVÝCARSKÉ NÁBŘEŽÍ. 

1) KMČ dlouhodobě usiluje o zlepšení životního prostředí místních obyvatel. Jednou z priorit je zřízení 

nového parku Švýcarské nábřeží mezi ulicemi Švýcarské nábřeží, V Kotlině a Za Poštou/Rokycanova. 

Kromě série drobných opatření a pravidelných úklidů černých skládek posunula vizi parku blíže k realizaci – 

iniciovala zpracování studie.  

Zástupkyně odboru městské zeleně a odpadového hospodářství spolu s architektem Ing. M. Kovářem 

představili a diskutovali s KMČ a veřejnosti pracovní variantu připravovaného parku Švýcarském nábřeží. 

Návrh kloubí všechny významné potřeby místních obyvatel – zeleň, rekreace, dopravní propojení chodci i 

cyklo, herní/sport. prvky, historii a další. K překážkám patří zejména dosud nevypořádané majetkoprávní 

vztahy k celému území a předpokládané náklady na realizaci cca 10 mil. Kč.  

 

III. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ 

1) Oznámení o schválení záměru (RMO) prodat části pozemků parc. č. 323/2 ostatní plocha o výměře 23 m
2
 

a parc. č. 391 ostatní plocha o výměře 7 m
2
, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, které je v protikladu 

s doporučením KMČ (viz zápis 2021/06: V/4). Dle sdělení zástupce žadatele je stavba nových chodníků 

navržena z důvodu bezpečnosti tak, aby chodníky byly situovány za výstražnou signalizací přejezdu, a to dle 

podmínek Drážního úřadu (M. Kličková, OMOMŘ, email ze dne 23.8.2021). 

 

IV. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE 

1) J. Rakovský – na chodníku zúženém rekonstrukcí v ul. Krakovská jsou v rozporu s vyhláškou trvale 

umístěné popelnice RD a výrazně tak omezují průchod.  

 

V. POŽADAVKY, NÁVRHY A NÁMĚTY OBČANŮ A KOMISE  
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1) pí Poskierová (email ze dne 3.8.2021) upozornila na zabydlování veřejného prostoru poblíž řady obchodů 

u fitness centra na ul. Skupova a podala podnět k úpravě zdejší vegetace a sjednání pořádku MPO. 

 Komise se začala podnětem ihned zabývat (pověřena I. Poláchová), byl podán podnět TSMO, OMZOH a 

MPO. MPO oznámila, že se přestupkovým jednáním ze strany nepřizpůsobivých osob v lokalitě Skupovy 

ulice opakovaně zabývala (v období 1.6.-12.8.2021 celkem 63×). Bylo provedeno místní šetření a bude 

provedeno ořez náletových dřevin (myrobalánů) a zvedne se koruna.  

2) obyvatelka domu Trnkova 30 žádá o opravu a doplnění stávajících laviček na 3 ks 

 Komise rozhodne po místním šetření 

3) p. Z. Hajkr (email ze dne 10.8.2021) žádá o doplnění značení možnosti průjezdu cyklistů v části 

jednosměrné ulice Krakovská (od křižovatky s ulicí Rooseveltova směrem k Polské, viz foto). Jednosměrná 

ulice navazuje na opravenou část ulice Krakovské a je tak logickým pokračováním cyklostezky, která je tam 

značena místo objíždění po frekventované ulici Rooseveltova. Komise hlasovala o návrhu podpořit umístění 

doplňkové značky, 10 hlasovalo pro návrh, 0 proti, 0 se zdrželo. 

 Komise žádá ODÚR o doplnění dopravní značky „zákaz vjezdu na jednosměrnou pozemní komunikaci“ o 

cedulku „12b – vjezd cyklistů v protisměru povolen“. Místo umístění viz schéma. 

 

 
 

4) J. Rakovský (email 11.8.2021) upozornil na založení černé skládky na stanovišti nádob na tříděný 

komunální odpad na ul. Střední Novosadská 48 a možné zneužití místa k likvidaci firemního odpadu. Podal 

podnět TSMO, úřadu a informoval Komisi. 

5) p. J. Ondroušek (email 17.08.2021) – žádost o podporu spolku Sportovní klub Nové Sady Olomouc z.s. 

v jeho aktivitě vybudování sportoviště a sportovního zázemí pro mládež a širokou veřejnost (víceúčelová 

tělocvična, tenisové kurty, plocha veřejného bruslení). 

 Komise bod diskutovala a shodla se zatím na nezbytnosti provedení místního šetření a prostudování věci 

v širších souvislostech 

6) p. J. Tesařík (email 19.8.2021) vznesl dotaz, zda existuje evidence laviček v MČ Nové Sady, plán na 

osazení nových laviček a seznam míst s nedostatkem laviček. 

 požádat může kdokoliv, ale je ideální, pokud žádá skupina občanů (např. zástupce SVJ/BD), protože 

občané mají na lavičky protichůdné názory.  

 Žádáme MMOL aby nám byly mapy/seznam poskytnuty pro vlastní místní šetření. 

7) p. M. Souček (email ze dne 20.8.2021) se dotazuje proč není omezený vjezd (vjezd pouze pro dopravní 

obsluhu) do ul. Rokycanova a ul. Krakovská jako je tomu v ul. Domovina. Upozorňuje, že KMČ #17  

schválila zrušení omezení vjezdu do ul. Domovina, ale ani po roce nedošlo realizaci.  

 Komise nepodporuje omezení vjezdu do ul. Rokycanova a ul. Krakovská. V omezení nespatřuje žádný 

veřejný zájem, omezení by měla být jen krajním prostředkem, navíc je zde situace odlišná od ul. Domovina. 

Situaci v ul. Domovina je nutné řešit s KMČ #17 Olomouc-střed. 

8) p. V. Gryc (email ze dne 6.9.2021) žádá o podporu vybudování chodníku na Novosadský dvůr.  

 Vybudování chodníku má dokončenou projektovou dokumentaci. Projekt, stejně jako mnoho dalších 

podobných, je odložen kvůli nedostatku financí. Komise žádá, aby s ohledem na finanční možnosti, 

realizovala projekt v nejbližší možné době. 

 

VI. USNESENÍ K ŽÁDOSTEM O STANOVISKA 
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Bez žádostí o stanoviska. 

 

VII. OZNÁMENÍ  

1) S-SMOL/185905/2021/OS – č.j. SMOL/186040/2021/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Rožňavská 10 (chodník, umístění přenosného reklamního zařízení; 

05.08.2021-30.06.2022). 

2) S-SMOL/188916/2021/OS – č.j. SMOL/189182/2021/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace na ul. Střední novosadská u křiž. s ul. Slavonínská (chodník, rekonstrukce žst.; 

10.08.2021-31.08.2021) 

3) S-SMOL/194774/2021/ODUR – č.j. SMOL/196939/2021/ODUR/DIMHD/Hol – oznámení o souhlasu 

s částečnou uzavírkou silnice II/435 ul. Rooseveltova (výstavba TT; 23.08.2021-15.10.2021) 

 

VIII. RŮZNÉ  

1) J. Rakovský informoval KMČ o přerušení úklidu černých skládek na části území mezi žst. Nové Sady, 

ČOV a zahrádkářskou kolonii, kterou organizoval. Ke dni 2.9.2021 bylo odstraněno 12 m3 (1,4 tuny) 

směsného odpadu a cca 3 m3 nebezpečného a tříděného odpadu. Děkuje dobrovolníkům s pomocí. 

Pokračování na jaře 2022, dobrovolníci vítání. Více na www.uklidmecesko.cz. 

 

 

zapsal: Radim J. Vašut (2.10.2021) 

ověřil: Jan Rakovský 

schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15) 

kmc15@olomouc.eu 

 

Příští schůze KMČ se koná 4.10.2021 v 19.00 na ul. Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou; pokud je 

zavřeno, zvoňte).  
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