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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI #15 | NOVÉ SADY 

 

Zápis č. 12/2021 ze dne 6. 12. 2021 

 

 

Přítomní: J. Krátký, J. Rakovský, K. Šimek, J. Mrajca, P. Grasse, F. Pěruška, A. Adamíková, J. Stranyánek, 

F. Pěruška, D. Bradáč  

Nepřítomní - omluveni: R. J. Vašut (nemoc), I. Poláchová (nemoc) 

Hosté: policie ČR, Městská policie, Ing. Arch. Lukáš Grasse 

 

 

 

 

I. SCHVÁLENÍ PROGRAMU SCHŮZE 

Schůzi KMČ řídil J. Krátký, zahájil ji v 19.00, ukončil ve 21.00 hod. Komise byla po celou dobu 

usnášeníschopná. Byl schválen předložený program jednání, zapsal J. Krátký, schvalovatel zápisu J. 

Rakovský  

 

 I. Organizace schůze 

 ii. Vystoupení zástupců MPO a PČR 

 iii. Vystoupení hostů 

 iv. Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů 

 v. Projednávané záležitosti 

 vi. Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOL 

 vii.  Nové požadavky 

 viii.  Obecné informace 

 

II. VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCŮ MPO A PČR 

 

P. Pěruška znovu požádal o řešení nepřehledného dopravního značení a systému dopravy přes staveniště 

tramvajové tratě a u křižovatky Zikova-Rooseveltova. 

Zástupce PČR slíbil předání dopravní policii. 

 

III. VYSTOUPENÍ HOSTŮ –  

 

 

Ing. Arch. Lukáš Grasse představil studii řešení širšího okolí dílen MDO Zikova, která bude 

podkladem pro změnu regulačního plánu a projekční přípravu objektů MDO. 

KMČ bere na vědomí. Zásadní připomínky byly vypořádány během příprav studie. 

KMČ žádá o průběžné informování o vývoji projektu MDO. 

 

 

IV. KONTROLA STÁVAJÍCÍCH POŽADAVKŮ A MINULÝCH ZÁPISŮ  

1) Reakce na podnět T. Hrubého k odstranění veškerého mobiliáře u BD Polská 31 (zápis 2021/10: 

IV/6). 
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 Komise bere na vědomí stanovisko ODÚR, které podporuje rozhodnutí KMČ ponechat 2 ze 4 laviček 

jako nezbytnou součást veřejného prostoru.   



2) Reakce na podnět V. Gryce k vybudování chodníku na Novosadský Dvůr (zápis 2021/9: V/8).  

 Komise získala informaci z MMOL a bere ji na vědomí. V současné době je na zpracovanou projektovou 

dokumentaci žádáno o vydání stavebního povolení. Akce bude zařazena do návrhu realizací k odsouhlasení 

radě města v roce 2022. 

3) Reakce na podnět J. Rakovského (zápis 2021/10: IV/5) k realizaci bezbariérových úprav 

chodníku na ul. Voskovcova. 

 Na místním šetření dne 16.11.2021 (přítomen J. Rakovský) bylo konstatováno, že uvedené chodníky a 

květináče nejsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce, byť se stavby nachází na pozemku SMOL. 

KMČ předá OMAJ k řešení.  

4) Reakce na upozornění J. Rakovského (zápis 2021/9: V/4) na opakované zakládání černých 

skládek na ul. Střední Novosadská. 

 

KMČ byla seznámena s obecnými závěry kontroly OMZOH. 

KMČ žádá opakování kontrol všech blízkých provozoven po obou stranách ulice a informování o 

závěrech/přijatých opatřeních pro další spolupráci. 

PRO: 9 

PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

5) Reakce na žádost KMČ (zápis 2021/10: IV/3) o revizi funkčnosti světelného signalizačního zařízení 

na nově zřízené křižovatce Rooseveltova-Trnkova-Jeronýmova. 

 ODÚR informoval Komisi, že SSZ bylo vyprojektováno odbornou firmou dle aktuálních platných 

technických norem a předpisů a schváleno všemi dotčenými orgány. Komise bere na vědomí a s dalším 

postupem vyčká do zprovoznění tramvajové trati. 

9x pro 

6) Reakce na žádost J. Rakovského (zápis 2021/10: IV: 4) o instalaci sloupku na chodník 

zabraňujícímu vjezdu k vchodům BD Loudova 1-5. 

 ODÚR informoval Komisi, že požadavku nevyhoví, protože zpevněná plocha je stávajícím dopravním 

značením dostatečně ošetřena.  

Vzhledem k tomu, že minimum řidičů respektuje zákaz vjezdu na široký chodník i omezení vjezdu do slepé 

komunikace v protisměru chodníku a z chodníku se tím stala frekventovaná silnice, KMČ znovu žádá o 

osazení sloupku alespoň ze směru od křižovatky Slavonínská. 

PRO: 9 

V. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Podněty občanů z emailů:   

1) Podnět na opravu chodníku poškozeného výkopovými pracemi na ul. Trnkova (M. Červinková, 

email ze dne 15.11.2021). 
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Pan Rakovský dal podnět na ODUR a ten sjednal opravu chodníku. 

 

 

 

 

2) Dotaz na postup řešení dřívějšího podnětu ke špatné dopravní situaci v ul. Teichmannova a Na 

Pažitu (P. Tesařík, email ze dne 19.11.2021) – viz zápis č. 6/2021, čl. IV.8 

 
 

Požadavek na MMOL: KMČ opakovaně žádá o odpověď 

 

3) Upozornění na černou skládku na ul. Družební v okolí popelnic u BD Družební 769/2 a 

nerespektování dopravního značení tamtéž (B. Strenková, email ze dne 4.12.2021). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanoviště směsného odpadu je v péči BD Družební 2, stanoviště tříděného odpadu v péči TSMO. K hlášení 

závad využijte aplikace Moje Olomouc nebo formuláře na www.olomouc.eu a www.tsmo.cz. Černé skládky 

jsou průběžně odstraňovány, ale z důvodu nedostatku pracovníků dochází k prodlevám. V době epidemie 

covid navíc dochází k omezování zbytných služeb, aby mohly být zajištěny ty podstatné. 

KMČ se problémy s vjezdem vozidel v minulosti již zabývala, ale dopravní značení bylo instalováno na 

základě účelové žádosti BD Družební ve prospěch jeho obyvatel. Nelze tedy snadno rozlišit pachatele 

přestupku. Jste-li svědkem přestupku, kontaktujte městskou policii. 

9x pro 
 

 

VI. VYJÁDŘENÍ KOMISE K ŽÁDOSTEM OD ODBORŮ MMOL 

1) Žádost o projednání změny rozsahu prodeje části pozemku parc. č. 88/20 zahrada v k. ú. Povel, 

obec Olomouc. 

Vzhledem k velkému a nedokončenému rozvoji nedalekých lokalit (Slavonínská, Loudova, 

Požárníků/Topolová/Jižní), nárustu aut. dopravy a velmi zastaralé plánovací dokumentaci SMOL neschopné 

reagovat na změny chování a potřeb obyvatelstva, není vhodné se pozemku zbavovat pro jeho významnou 

polohu a potenciální využití pro veřejně prospěšné účely.  

V lokalitě je nezbytné rozšířit chodník pro cyklo a pěší v trase Stř. Novosadská – Slavonínská - 

Jižní/Schweitzerova; vybudovat místa pro přecházení k ul Požárníků a Teichmannova; vybudovat chodník na 

protější straně silnice (vz. šířka vozovky); není jasná koncepce moderního odpadového hospodářství a 

potenciální místo pro umístění nových typů odpadových nádob, které se zde jeví ideálním; bude nutné zvážit 

trasování a silniční propojení nové výstavby ul. Topolová – přes areál OSBD – Schweitzerova (ideálně 

kruhový objezd křížení ul. Jižní – Schweitzerova – Slavonínská - (Topolová), které ovlivní dopravní spojení 

a křížení ul. Teichmannova/Požárníků – směr Hamrys, Loudova a Fischerova)), vč. redislokace přechodů pro 

cyklo/chodce; aktualizovat koncept Hanácké vesnice v ul. Teichmannova. 

KMČ navrhuje pozemek prozatím k dlouhodobému pronájmu. 
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PRO: 9 

PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

2) Žádost o sdělení termínů jednání KMČ v roce 2022 (D. Horňáková, email ze dne 24.11.2021). 

do 15.12.2021 poslat (ne jen jako zápis) termíny jednání KMČ v roce 2022. 

 

KMČ rozhodla o termínech jednání v 2022 takto: 

10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11. a 5.12. vždy v 19:00 hod v DPS Peškova 1 (klub 

důchodců). 

Pro 9x 

3) Daniela Horňáková (11.11.2021) – znovu požaduje info o klíčích ke kapličkám v naší MČ. Dostala tuto 

informaci? Chtěla informaci přímo (ne jen v zápisu).  

Žádné klíče od kapliček nemáme. 

 

 

VII. NOVÉ POŽADAVKY 

 

J. Rakovský (KMČ) – Komise žádá OMAJ o vypořádání majetkoprávních náležitostí k chodníku před domy 

Voskovcova 3-7 (pozemek č. 536/1, k.ú. Povel) 

k zajištění bezbariérové úpravy a bezpečného veřejného užívání chodníku před domy Voskovcova 3-7 

(zrušení příčného obrubníku a květináčů) v majetku soukromého vlastníka zřízeného na pozemku SMOL 

č., před domy Voskovcova 3-5. 

Pro 9x 

 

Žádáme o zrušení nástěnek KMČ na ulici Střední Novosadská (Pension Caruso) a na ulici Zikova před 

Albertem (odstraněno při stavbě TT) 

 

 

 

VIII. OBECNÉ INFORMACE - RŮZNÉ 

1) osvětlení kapličky –  

Začátkem prosince bude ve zkušebním provozu nasvícena kaple v časech zapnutí veřejného 

osvětlení, vypnutí ve 22 hod.  

 

 


