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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 10/2021 ze dne 4. 10. 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: zástupce MPO (strážník Kadlec) 

 

 

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 20.30 hod. Komise byla po celou dobu 

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

Rakovský. 

 

II. STAV ŘEŠENÍ PODNĚTŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ 

1) MPO řešila (3×) podnět na umístění popelnic na chodníku na ul. Krakovská (viz zápis 2021/09: IV/1). 

 

III. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE 

1) P. Grasse (KMČ) – podal podnět pro častější kontroly ze strany MPO vůči nezodpovědným uživatelům 

elektrických koloběžek. Je stále častější nebezpečná vysoká rychlost, nepovolená jízda na chodníku, jízda 

více než 1 uživatele.  

 MPO problém řeší, jsou známé případy i z dalších MČ, dohlédne na ještě důslednější kontrolu (včetně 

pokut). 

2) J. Rakovský (KMČ) – upozorňuje na notorické porušování pravidel parkování, zejména na trávě a 

chodníku: 

 Fischerova 34 (konečná slepé ulice) 

 Fischerova 18 - motorka v trávě pod stromem u vchodu 

 Fischerova 2, příkop Slavonínská 

 Střední Novosadská, parkoviště K+R u Mateřské školy vedle Arx 

 Střední Novosadská, pizzeria Olis - nonstop popelnice 1100 l na chodníku/ bus zastávce, parkování 

na žlutých čarách  

 Střední Novosadská 49  

 Loudova, k domům čo. 1-5 za rest. Klásek (zákaz vjezdu) 

 Loudova, vedle domu Slavonínská 71 

 Jeronýmova, za stánkem Rooseveltova, před vjezdem do garáží 

 Krakovská, zatáčka Rokycanova 
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3) F. Pěruška (KMČ) – vznesl požadavek na přehlednější dopravní značení přes staveniště tramvajové trati 

na ul. Zikova a okolí. 

 MPO provede místní šetření na jehož základě případně požádá o změnu/doplnění dopravního značení. 

4) J. Rakovský (KMČ) – upozorňuje na špatně konstruovaný a seřízený semafor na nové křižovatce 

Rooseveltova-Trnkova. Dále viz bod IV/3. 

 

IV. POŽADAVKY, NÁVRHY A NÁMĚTY OBČANŮ A KOMISE  

1) p. J. Zapletal (email ze dne 15.9.2021) vznáší dotaz na rekultivaci místa po zrušeném kontejnerovém 

stání na ul. Družební. 

 Komise již stejný podnět řešila (viz zápis 2021/04: II/2). Asanace původních kontejnerových stání 

probíhá postupně. Kontejnerové stanoviště na ulici Družební #19 bude nadále využíváno pro kontejnery na 

tříděný odpad: BIO odpad, kovy, oděvy, oleje, bílé sklo.  

2) p. R. Čevora (email ze dne 20.9.2021) informoval komisi, že přes internetové rozhraní TSMO Hlášení 

závad podal podnět k uklizení hromad sedimentů vzniklých vyklopením sběrných košů z vpustí dešťové 

kanalizace.  

 Komise děkuje za informaci a oceňuje aktivní přístup přímého řešení místních problémů. Čištění 

kanalizace z provozních důvodů probíhalo nestandardně a hromady sedimentů byly odstraňovány se 

zpožděním. 

3) J. Rakovský (KMČ) - Komise žádá o revizi funkčnosti světelného signalizačního zařízení na nově 

zřízené křižovatce Rooseveltova-Trnkova-Jeronýmova. Dochází zde k velkému zahušťování provozu a k 

mnoha rizikový situacím – velmi krátké intervaly nesynchronizované s křižovatkou Velkomoravská, nejasné 

odbočovací šipky, mnoho řidičů značení nerespektuje. 

4) J. Rakovský (KMČ) - Komise žádá o instalaci sloupku na chodník zabraňujícímu častému 

vjezdu/průjezdu vozidel přes chodník ze silnice Loudova k vchodům BD Loudova 1-5. 

5) J. Rakovský (KMČ) – Komise žádá o bezbariérové úpravy chodníku před domy Voskovcova 3-5, tj. 

zrušení příčného obrubníku a květináčů. (Podnět byl již dříve několikrát podáván občanskou cestou přes 

formuláře hlášení závad). 

6) p. T. Hrubý/SVJ Polská 31 (postoupeno od B. Kolovratníka, ODÚR, email ze dne 20.9.2021). – žádá o 

odstranění veškerého mobiliáře z parčíku s památným stromem a nefunkční kašnou u BD Polská 31 

z důvodu jeho užívání a znečišťování podnapilými osobami. 

 Komise se parčíkem zabývá opakovaně, naposledy doporučila redukci laviček ze 4 na 2 a upravit zeleň - 

viz zápisy 2020 /12: II/1 a 2021/01: III/6. Dlouhodobě usiluje o jeho důstojnou podobu a další redukci 

laviček nepodpoří, jelikož jsou nezbytnou součástí veřejného prostoru. 

 

V. USNESENÍ K ŽÁDOSTEM O STANOVISKA 

Bez usnesení a žádostí. 

 

VI. OZNÁMENÍ  

1) Oznámení o schválení (RMO) směny pozemků mezi SMOL a firmou Marzio. Komise směnu 

nedoporučila (viz zápis 2020/12: III/3). Odůvodnění opačného rozhodnutí je, že přístup k rybníku Hamrys 

je zajištěn jak z ulice Požárníků, tak i z ulice Slavonínská přes pozemky ve vlastnictví společnosti 

Marzio,s.r.o. (zřízena služebnost cesty). Komunikace na ulici Slavonínská je ve vlastnictví 

Olomouckého kraje, s umístěním cyklostezky se při této ulici nepočítá z prostorových důvodů, 

cyklostezka byla realizována při ulici Střední Novosadská, počítá se s jejím pokračováním podél 

ulice Dolní Novosadská. 

 

VII. RŮZNÉ  

1) Komise dne 22.9.2021 pořádala ve slavnostním sále radnice setkání s letošními a loňskými jubilanty 

žijícími v naší městské části, jehož součástí bylo poděkování, vystoupení dětí a předání drobného daru. Pro 

https://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/
https://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/
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jubilanty, kteří se nezúčastnili osobně ani si nevyzvedli balíček v náhradním termínu, je připravena náhradní 

varianta.  

 

zapsal: Radim J. Vašut (4.10.2021) 

ověřil: Jan Rakovský 

schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15) 

kmc15@olomouc.eu 

 

Příští schůze KMČ se koná 1. 11. 2021 v 19.00 na ul. Peškova 1 (Dům s pečovatelskou službou; pokud je 

zavřeno, zvoňte na Klub).   

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. 
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