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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 11/2021 ze dne 1. 11. 2021 

 

 

Přítomní: J. Krátký, R. J. Vašut, J. Rakovský, K. Šimek, J. Mrajca, J. Stranyánek, F. Pěruška, I. Poláchová, 

D. Bradáč, P. Grasse 

Nepřítomní: A. Adamíková  

Hosté: zástupce MPO, J. Šťota 

 

 

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) Podnět Z. Hajkra (2021/09: V/3 – žádost o doplnění dopravního značení pro umožnění průjezdu cyklistů v 

části jednosměrné ulice Krakovská) projedná ODÚR na nejbližším zasedání Dopravní komise se zástupci DI 

PČR. S návrhem předběžně souhlasí. 

2) Podnět J. Rakovského (zápis 2021/09: V/3 – upozornění na černou skládku na ul. Střední Novosadská 48) 

řeší P. Jasinský z OMZOH.  

3) Na podnět p. Tesaříka (zápis 2021/09: V/6 – dotaz na plánování osazení nových laviček) ODÚR souhlasí 

se stanoviskem Komise, tj. pro úpravu veřejného mobiliáře získat širší podporu občanů v dané lokalitě. 

Zároveň ODÚR poskytl seznam laviček pro potřeby místního šetření KMČ. 

 

III. PODNĚTY A POŽADAVKY VŮČI POLICII & OZNÁMENÍ POLICIE 

1) p. J. Šťota – opět urgoval nutnost řešení parkovací kázně, upozornil na nové problémy na ul. Rokycanova 

a znovu požádal o pomoc. 

 

IV. POŽADAVKY, NÁVRHY A NÁMĚTY OBČANŮ A KOMISE  

1) p. J. Schubert (email ze dne 6.10.2021) upozornil na rozrůstající se černou skládku na ul. Teichmannova  

→ Pro hlášení závad, včetně černých skládek odpadu u popelnic, slouží formuláře na www.tsmo.cz, 

www.olomouc.eu nebo v aplikaci Moje Olomouc. Služba funguje poměrně spolehlivě. Tohle veřejné 

stanoviště tříděného komunálního odpadu je však často zneužíváno pro odkládání i jiného odpadu a černé 

skládky se tu tvoří velmi často. Průběžně jsou odstraňovány. Máte-li informace vedoucí k identifikaci a 

potrestání pachatele poskytněte je městské policii nebo přestupkovému oddělení. Dále viz bod VII/2. 

2) p. J. Brada (email ze dne 12.10.2021) a pí. V. Dokládalová (email ze dne 20.10.2021) se dotazují na 

důvod kácení stromů v blízkosti kaple Neposkvrněného početí Panny Marie.  

http://www.tsmo.cz/
http://www.olomouc.eu/
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→ Vykácené dřeviny musely ustoupit výstavbě chodníku, jednalo se o bezvýznamné plevelné dřeviny. Spolu 

s výstavbou chodníku je plánována náhradní výsadba nových dřevin vhodnějších do veřejné zeleně, než byly 

ty odstraněné. Výhledově bude prostranství v okolí kaple doplněné ještě o další výsadby, v rámci projektu 

estetizace.  

3) pí D. Žurková (email ze dne 13.10.2021) se dotazuje na možnost vybudování přechodu pro chodce na 

konci ul. Slavonínská, v blízkosti křižovatky s ul. Dolní/Střední Novosadská.  

→ Podobný podnět již řešila, Komise zařadila situaci v tomto místě mezi prioritní body, jak zlepšit 

bezpečnost v dopravě v naší městské části (viz zápis 2021/08: V/5f). 

4) p. J. Tesařík (email ze dne 27.10.2021) vznesl dotaz na různé typy dlažby při budování nových chodníků 

poblíž kaple NPPM.  

→ Chodník od průchodu Družební 2 ke kapli má standartní dlaždice, chodník podél BD prodlužuje stávající 

chodník v zámkové dlažbě a zpevněné pěšiny jsou parkové, aby byl zachován účel plochy. 

5) pí. J. Vyroubalová (email ze dne 31.10.2021) upozorňuje na absenci chodníků k zadním vchodům domu 

na ul. Fischerova 11–17 (viz také zápisy 2020/11: II/4a, 2021/08: IV/7. V souvislosti s tím vznesla několik 

dotazů a připomínek: 

a) Co je priorita [komise v projektech estetizace]? → Realizace projektů, které je reálné zaplatit, realizovat, 

provozovat a zároveň mají široký dopad pro veřejnost. Komise proto podpořila např. úpravu 

prostranství v okolí kaple NPPM (viz např. zápisy 2020/03: IV/1, 2020/11: V/1), dlouhodobě se 

Komise KMČ zasazuje o úpravu veřejného prostranství na Švýcarském nábřeží (viz např. zápisy 

2020/05-06: VI/2, 2021/09: II/1). Obě místa jsou velmi frekventovaná, nevztahují se k obyvatelům pouze 

jednoho domu. 

b) Kolik by stálo [vybudování] zpevněné plochy mezi vchody, zpevněné plochy k pískovišti či jeho 

odstranění, návaznost zpevněných ploch k funkčním objektům jako je lékař, obchod, zastávka, parkoviště. 

→ Cenu nelze stanovit, odhad je v řádech několika milionů Kč. Ovšem naceňování bez projektu a „do 

šuplíku“ bez finančního krytí postrádá smysl. BD Fischerova 15 a sousední (na rozdíl od některých 

jiných) nejsou nijak omezeny ve svém napojení na hlavní vchod. Vlastník nemovitosti si také může 

zřídit další (nadstandardní) chodník vlastním nákladem, ostatně napojení domu na komunikace je věcí 

jeho vlastníka, nikoliv obce.  

c) Peníze pro estetizaci sídliště jsou vypláceny z evropských zdrojů? → Ne, nejsou. 

d) Patří do programu estetizace pořízení radaru? → Ne, nepatří. Nákup byl hrazen z jiných zdrojů. 

e) Do programu revitalizace sídliště měly být návrhy dávno zapracovány a ne, že by mohly...  → Žádný 

program revitalizace sídliště není a dokud nebude dostatek peněz, tak ani nebude. Postupuje se po malých 

částech. Investiční záměry jsou každoročně revidovány. KMČ může podpořit max. 1 akci. Letos Komise 

navrhla (viz zápis 2021/04: IV/6) dokončení oprav na ul. Rokycanova. 

f) MCA-atelier zpracovává koncept na veřejná prostranství v Olomouci, bylo něco navrženo pro tuto naši 

oblast? → Jedná o obecnou koncepci, nikoliv realizaci úprav konkrétních míst. Obsahem jsou i 

požadavky na plochy mezi domy v sídlištní zástavbě. Proběhlo veřejné projednání a máte/měla jste 

možnost se k tomu vyjádřit. 

V případě dalších dotazů Komise doporučuje osobní účast na jednání Komise.   

 

V. USNESENÍ K ŽÁDOSTEM O STANOVISKA 

1) D. Horňáková žádá o sdělení termínů výjimek z nočního klidu. 

→ Usnesení: Komise neplánuje žádné akce, které by vyžadovaly výjimku z nočního klidu.   

2) D. Horňáková (27.10.2021) sdílela žádost OMAJ o předání klíčů ke kaplím v naší MČ a sdělení kontaktu 

na osobu, která má klíče.  

→ Usnesení: Obě kaple v naší MČ, tj. kaple Neposkvrněného početí Panny Marie a kaple Spasitele 

zbičovaného, jsou v majetku Římskokatolické církve. KMČ kaple nepoužívá a žádné klíče nemá. 

 

3) M. Indruchová (email ze dne 1.11.2021) – žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 543/8 

zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům Haně Ürgeové a MUDr. Jánu Ürgeovi, 

Ph.D. 

→ Komise hlasovala o návrhu prodat předmětný pozemek. 10 členů hlasovalo pro, žádný proti a žádný se 
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nezdržel hlasování.  

Usnesení: Komise doporučuje prodej části pozemku parc. č. 543/8 zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 

obec Olomouc manželům Haně Ürgeové a MUDr. Jánu Ürgeovi, Ph.D. 

 

VI. OZNÁMENÍ  

1) M. Lakomá (OMZOH, 26.10.2021) oznámila zahájení realizace projektu „Obnova zeleně na ulici 

Velkomoravská, úsek Schweitzerova × Rooseveltova“, na které se KMČ podílela. Stávající alej suchých, 

poškozených, nemocných a nebezpečných stromů (lípy) a keřů bude nahrazena 48 novými platany a 

množstvím keřů. Realizace 1.etapy projektu bude dokončena do konce roku 2021 a poslední 2.etapy do 

konce 2022.  

2) S-SMOL/249406/2021/OS– č.j. SMOL/250225/2021/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání komunikace na ul. Střední Novosadská (mezi č. 41 a 49) (chodník – realizace stavby, 13.10. –

31.12.2021). 

3) S-SMOL/260244/2021/OS – č.j. SMOL/260394/2021/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání komunikace na ul. Rooseveltova 18 × Husitská (chodník – oprava fasády, 26.10.–24.11.2021). 

4) S-SMOL/249978/2021/ODUR– č.j. SMOL/254469/2021/ODUR/DIMHD/Hol – oznámení o souhlasu 

s přechodnou úpravou provozu na ul. Zikova (19.10.–17.11.2021) 

5) S-SMOL/257858/2021/OS– č.j. SMOL/260617/2021/OS/PK/Vlc – oznámení o povolení zvláštního 

užívání komunikace na ul. Trnkova - mezi domy Trnkova 558/14 a Skupova 572/11 (chodník – položení 

optického kabelu, 29.10.–07.11.2021). 

6) S-SMOL/248904/2021/ODUR– č.j. SMOL/254450/2021/ODUR/DIMHD/Hol – oznámení o souhlasu 

s uzavírkou a objížďkou VPÚK ul. Andělská (20.10. –25.10.2021). 

 

VII. RŮZNÉ  
1) Komise rozhodla o zakoupení dekorativního osvětlení, které bude ve spolupráci s ŘK církví umístěno na 

kapli NPPM v době adventu a v době vánočních svátků.  

2) Komise diskutovala a hlasovala o pořízení a provozování fotopastí, které by pomohly řešit zejména 

ilegální černé skládky. Jejich množství je alarmující a některá stanoviště tříděného odpadu jsou zneužívána 

systematicky a řeší se každý týden. Provoz pastí je organizačně a technicky náročný. Komise zatím fotopasti 

nezakoupí (2 pro zakoupení, 7 proti, 1 zdržel), ale vybízí OMZOH k důslednému řešení problému a prověří 

možnosti spolupráce s MPO. 

 

 

zapsal: Radim J. Vašut (1.11.2021) 

ověřil: Jan Rakovský 

schválil: Jaroslav Krátký (předseda KMČ #15) 

kmc15@olomouc.eu 

 

Příští schůze KMČ se koná 6. 12. 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.  

mailto:kmc15@olomouc.eu

