
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 15
Nové Sady

Č. 1 / 2022 10. 01. 2022 / 12:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Jaroslav Krátký, PhDr. Alena Adamíková, Ing. František Peruška, Mgr. Iveta Poláchová,
RNDr. Jiří Stranyánek, RNDr. Radim Jan Vašut Ph.D., Daniel Bradáč, Ing. arch. Pavel
Grasse, Ing. Jan Rakovský, Ing. Karel Šimek

Omluveni: Jan Mrajca

Hosté: zástupci PČR (1) a MPO (2), 2 občané

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Požadavky vůči MPO nebo PČR

Podněty občanů nebo členů adresované přítomným zástupcům MPO a PČR.

01.2 Podněty občanů

Projednávání podnětů občanů adresovaných KMČ.

01.3 Různé

Projednání oznámení MMOL a podnětů členů KMČ.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Kolaps dopravy 10.1.2022 na ul. Peškova

J. Rakovský upozornil zástupce zástupce MPO/PČR na kolaps dopravy 10.1.2022 (1. den uzavírky křižovatky
ul. Schweitzerova x Zikova x Jeremiášova) a omezený průjezd autobusů č. 16 v důsledku nezodpovědného
parkování aut na ul. Peškova a žádá o důslednější kontrolu. Policie sdělila, že problém aktuálně řešila a řeší.

02.2 Ilegální stání kontejnerů na ul. Krakovská

J. Rakovský upozornil na opětováné umísťování popelnic na ul. Krakovská způsobující neprůchodnost
chodníku. Zástupci MPO byli vyzvání k řešení tohoto problému.

03 Vystoupení hostů

03.1 Dopravní problémy na ul. U Kapličky



Dva občané z ul. U Kapličky diskutovali problémy s dopravou v této ulici (neprůjezdnost a jízda po chodníku,
nemožnost otáčení popelářů, špatné parkování, aj.) a žádali o vyřešení a o snížení rychlosti formou retardéru. 
Usnesení:

Vzhledem k tomu, že se na špatném stavu významně podílí právě obyvatelé této ulice, komise vyzvala přítomné
občany aby své požadavky jasně formulovali a předali Komisi písemně, aby mohla projednat konkrétní návrhy
na řešení situace.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.2 Parkování na ul. Voskovcova

L. Crhová (email ze dne 2.1.2022) vznesla dotaz na řešení parkování v ulici Voskovcova po dobu uzavírky
křižovatky ulic Schweitzerova a Zikova, navrhuje zřízení náhradních parkovacích míst.
 
Usnesení:

Náhradní parkování nebude zajišťováno, neboť došlo ke zrušení pouze ilegálních parkovacích míst. Celkově
jsou stávající úpravy dočasné a jsou motivovány průjezdností ulice pro dočasnou linku autobusu MHD #16.
Kritická situace s parkování nejen na ul. Voskovcova, ale v podstatě v celé MČ Nové Sady bude řešena
komplexně v rámci změn politiky parkování na území celého města (včetně omezení parkování firemních
dodávek v obytných zónách).

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.3 Komplikace při průchodu (průjezdu) stavbou TT

L. Janovská (email ze dne 5.1.2022) upozornila (za občany z ul. Zikova) na silně znečistění při průchodu přes
koridory na ul. Zikova (k supermarketu Albert nebo mezi ul. Trnkova a Rožňavská). Dále upozornila na špatné
označení dočasných komunikací, absence značení je nebezpečná pro chodce, nepříjemná pro řidiče
automobilů.
Usnesení:

Komise děkuje za podnět, souhlasí s velmi špatnou situací na komunikacích na stvaně TT. Přestože se jedná o
dočasný stav, vznáší požadavky, viz bod 7.1.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.4 Problematika kontejnerů na ul. U Dětského- domova / Rooseveltova

J. Rapant (email z 3.1.2022) žádá o osobní schůzku s předsedou KMČ k projednání směny pozemků (viz zápis
2021/08: V/2).
Usnesení:

Komise vyzvala pana J. Rapanta k účasti na schůzi KMČ a projednání svého požadavku s celou Komisí.
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.5 Podněty p. Vyhlídala

P. Vyhlídal (email ze dne 6.1.2022) zaslal dotazy:

Proč nebyly vybudovány chodníky v tzv. Hajíčku v ulici Lesní, kde je rozbahněná pěšina.
Proč linka 16 již nejezdí ve špicku po 10 minutach a o víkendu po 15 minutach.
Jak je plánována trasa linky #16 po dostavbě TT v oblasti ul. Slavonínská.
Lze vyřešit parkování na ul. Fischerova?
Usnesení:

1. Děkujeme za podnět, problémem se Komise zabývá. Zdejší komunikace považuje za důležitou. V parku byla
zatím provedena dosadba zeleně a srovnán terén, další bude prováděno průběžně po částech, které umožní
omezený rozpočet KMČ.
2. Dotaz je potřeba adresovat DPMO. Intervaly se volí podle využití, aktuálně je málo řidičů.
3. Komise vznáší dotaz, viz bod 7.2. Dopravní obslužnost řeší DPMO a za provozu bude ještě předmětem
mnoha průběžných změn.
4. Jedná se o celoměstský problém, situace s parkováním bude řešena komplexně (viz také bod 3.1), je
plánováno projednání jaře 2022. Odpovědnost za vozidlo a jeho parkování je hlavně na řidiči. V dosahu jsou
také volná placená parkovací místa.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

04.1 Za prosinec nebyl vyřešen žádný nový podnět KMČ



05 Projednávané záležitosti

05.1 Schválený rozpočet na r. 2022

Komise se seznámila se schváleným rozpočtem na r. 2022 (300 tisíc estetizace, 150 tis. chodníky, 65 tis. opravy
a udržování, 50 tis. služby, 1 tisíc občerstvení). Členové KMČ do příští schůze vytipují prioritní akce, které
budou z rozpočtu letos financovány.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Bez žádostí ze strany MMOL

07 Nové požadavky

1 Zlepšení bezpečného průchodu (průjezdu) na ul. Zikova

1) Komise žádá lepší označení koridorů pro chodce a komunikace pro průjezd automobily na dočasných
komunikacích na ul. Zikova. 
2) Komise žádá zkvalitnění povrchů komunikací pro pěší, aby bylo možné dočasné komunikace využívat
bezpečně a čistě seniory, malými dětmi a kočárky (zejména v místech mezi domem Sociálních služeb pro
seniory Olomouc a supermarketem Albert).
3) Komise žádá OI, aby prověřil, zda současný špatný stav (průchod/průjezd stavbou TT) odpovídá plánu
organizace výstavby a stav průběžně kontroloval, neboť dochází ke změnám stavebníky i vandaly.

2 Plány linek MHD po dokončení výstavby TT

Komise žádá informaci o plánech dopravní obslužnost MHD po dostavbě TT (např. linka #16, 17 aj.).

08 Obecné informace

08.1 8.2. Změna termínu jednání KMČ v únoru 2022

Příští jednání KMČ se uskuteční 7.2.2022. 
Na webu a OL listech je uvedeno mylně 1.2.2022.

08.2 Oznámení MMOL

S-SMOL/240396/2020/OMAJ/Zvo - Čj.: SM OL/315265/2021/OMAJ/M R/Zvo: schválení směny pozemků
(směnu části pozemku parc. č. 186/3 orná půda (dle GP parc. č. 186/3 orná půda) o výměře 1434 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 180/14
orná půda o výměře 1 478 m2 v k. ú)
S-SMOL/309759/2021/OS - Č. j. SMOL/325808/2021/OS/PK/Jan úplná uzavírka ul. Zikova (1.1-10.1.2022)

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 1 / 2022



Předseda/předsedkyně KMČ:



Jaroslav Krátký

Zapsal/a:
RNDr. Radim Jan Vašut Ph.D.

Ověřil/a:
Ing. Jan Rakovský


