
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 15
Nové Sady

Č. 2 / 2022 07. 02. 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, Jan Mrajca

Omluveni:

Hosté: p. ing. T. Nejezchleba (OI), p. ing. M. Kutěj (OHLA), občané

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Plán výstavby 2. etapy TT Nové Sady

Diskuze s ing. T. Nejezchlebou a ing. M. Kutějem o plánech výstavby TT.

01.2 Podněty občanů

Projednání podnětů občanů.

01.3 Žádosti MMOL

Projednání žádostí MMOL o stanoviska Komise.

01.4 Různé

Projednání podnětů členů komise.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Bez účastí zástupců MPO a PČR

Zástupci MPO a PČR se schůze nezúčastnili, žádný podnět proto nebyl projednán.

03 Vystoupení hostů

03.1 Vandalismus na ul. Trnkova

Paní Polívková upozornila na špatnou situaci s parkováním na ul. Trnkova. Upozornila na vandaly poškozující
pneumatiky zde zaparkovaných automobilů.



Usnesení:
Komise doporučila oznámit vandalismus Policii ČR.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.2 Podněty p. Horkého

Pan Horký upozorňuje na špatný technický stav chodníků a jako příklad za všechny uvádí chodník na ul.
Slavonínská u křížovatky s ul. Teichmannova.
Usnesení:

Děkujeme za podnět. KMČ technický stav chodníků průběžně sleduje, vč. zmíněného úseku. Opravy jsou
zajišťovány podle možností skromného rozpočtu.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.3 3.3. Park Lesní

Pan Horký upozorňuje na stále nezpevněné cesty v parku Lesní a na poškozování parku technikou správců
zeleně.
Usnesení:

Parku Lesní věnuje KMČ velkou pozornost. Byl srovnán terén, byly dosázeny stromy, opraveny sloupky a další.
Zpevnění pěšin, výměna mobiliáře, případné rozšíření parku a další úpravy jsou v přípravě.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

04.1 Nebylo projednáno.

Za leden nebyl vyřešen žádný podnět KMČ, lednové podněty podané elektronicky jsou nyní v řešení.

05 Projednávané záležitosti

05.1 Aktuální informace k výstavbě TT Nové Sady (2. etapa)

Ing. T. Nejezchleba (OI) a ing. M. Kutěj (OHLA ŽS) informovali komisi o aktuálním stavbu výstavby tramvajové
trati (2. etapa).

stavba TT nemá zpoždění a dokončení stavby je plánováno na říjen 2022
do konce května bude dokončena výstavba trati v křižovatce ul. Schweitzerova x Zikova (u Billy). Poté bude
zprůjezdněná část ulice Zikova od ul. Trnkova/Rožňavská.
Dočasný průjezd kolem supermarketu Albert bude kvůli výstavby trati uzavřen v průběhu měsíců
červen/červenec.
Koleje přes cestu odbočky z ul. Rooseveltova na ul. Trnkova budou položeny až na závěr výstavby trati,
přibližně v září tohoto roku.

Komise upozornila na 2 problémy v souvislosti s výstavbou TT:

Komise zopakovala upozornění ze zápisu 2022/01 na špatný průchod pro pěší a vyslovila žádost o lepší
značení a zpěvnění doačsných cest pro pěší, především seniory a matky s kočárky.
Špatně seřizenou frekvenci semaforů, nesmyslně nastavené semafor na odbočku z ul. Rooseveltova na ul.
Trnkova (omezení odbočení na ul. Trnkova, když nejede zatím žádná tramvaj). Přítomní hosté upozornili, že k
přesnému nastavení dojde až po dokončení stavby.

KMČ opět doporučila, aby k parkování občanů bylo možné využít nepoužívaný a zanedbaný areál MDO Zikova.

05.2 Estetizace

Komise diskutovala využití prostředků na estetizaci v r. 2022.
J. Rakovský shrnul možnosti a komplikace: dílčí úpravy a mobiliář park Rožňavská (kaplička), park Myslbekova
(metasekvoj), park Lesní, propojení 3.eTT Schweitzerova-Teichmannova-Peškova, hřiště Mišákova a
Fischerova a přesun části FP do oprav chodníků. (Park Švýcarské nábřeží po majetkoprávním vypořádní).
P.Grasse navrhl přesun křížku od SŠ polytechnická k Penny Marketu dle studie lokality pro MDO Zikova. 
Členové si dali čas na zvážení těchto a případně dalších návrhů do příštího jednání.



06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 S-SMOL/041332/2019/OMAJ/Tom/Suc - Žádost stanovisko k pachtu

S-SMOL/041332/2019/OMAJ/Tom/Suc - č.j. SMOL/006576/2022/OMAJ/MR/Suc 

Žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce - část pozemku
při ulici U Kapličky za účelem užívání zahrádky (Mgr. Kýrová).
Žádost o sdělení obecného vyjádření k možným budoucím pachtům předmětného pozemku (např. z důvodu
změny subjektu na straně pachtýře) za účelem užívání zahrádky. Z důvodu častých změn na straně pachtýře a
s tím spojené administrativy si Vás dovolujeme požádat, aby Vaše stanovisko mělo delší časovou platnost.
Usnesení:

Komise přijala 2 usnesení: 
1) Komise schvaluje pacht pozemku Mgr. Kýrové za účelem využití jako zahrádky.
2) Komise schvaluje obecné doporučení k povolení budoucích pachtů zdejších pozemků za účelem využití jako
zahrádek, ale pouze po období do konce mandátu této Komise (do konce roku 2022). Doporučujeme po volbách
požádat novou Komisi o nové dlouhodobé stanovisko.
3) Aktuálně KMČ prověřuje možnosti revitalizace přilehlého parku Lesní a jeho případné rozšíření o zmíněné
propachtované zahrádky.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

06.2 Sdělení plánů využití finančních prostředků na opravu komunikací

D. Horňáková (OKMČADP, email ze dne 19.1.2022) - žádost o sdělení požadavků na opravu komunikací.
Komise diskutovala, které chodníky v naší MČ zařadit jako prioritní pro opravu v roce 2022. Do nejužšího výběru
byly vybrány 2 varianty, o kterých následně hlasovala:

Pokračování v opravě části chodníku na ul. U Kapličky (jehož opravu KMČ hradila v r. 2021) s cílem dokončit
opravu nejvíce poškozeného úseku.
Oprava nejvíce poškozených (popraskaných) asfaltových chodníků na ul. Trnkova, zejména ve střední části
ulice s cílem zahájit systematickou výměnu asfaltového krytu za dlažbu této frekventované ulice.
Usnesení:

Komise hlasováním vybrala návrh opravy části chodníku ul. U Kapličky navazující na opravu z roku 2021.
Opravu chodníku na ul. Trnkova doporučuje k opravě v následujícím roce.

Pro: 8 Proti: 3 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 Nepřeposílat komerční reklamy

Žádáme o nepřeposílání komerčních reklam na emailový účet komise.

2 Vyhotovení studií

KMČ žádá (OSŘ, OMZOH) o vyhotovení studií, aby bylo možné zahájit dílčí úpravy prostoru:
1. revitalizace parku Lesní s důrazem na funkční síť chodníků vč. cyklo, dětské/sport prvky a případné rozšíření
parku na sever;
2. propojení pro pěší s parkovou úpravou okolí konečné stanice 3.eTT Schweitzerova - Teichmannova -
Peškova.

08 Obecné informace

08.1 Oznámení MMOL

S-SMOL/004430/2022/OS - č.j. SMOL/006764/2022/OS/PK/Jan - Oznámení o povolení úplné uzavírky místní
komunikace ul. Zikova (11.01.2022-22.05.2022)
S-SMOL/004426/2022/OS - č.j. SMOL/005642/2022/OS/PK/Vlc - Oznámení o povolení zvláštního užívání místní
komunikace na ul. Zikova-- od křiž. Střední Novosadská po obchod Albert a od křiž. slepá Zikova po křiž.



Rožňavská (13.01.2022-22.05.2022).
S-SMOL/011389/2022/ODUR - č.j. SMOL/019960/2022/ODUR/DIMHD/Hol - Oznámení souhlasu s dočasnou
uzavírkou v ul. Loudova a objížďkou. (24.01.2022-15.03.2022).
S-SMOL/002262/2022/OS - č.j. SMOL/003390/2022/OS/PK/Vlc - Oznámení o povolení zvláštního užívání místní
komunikace na ul. Zikova-- před supermarketem Albert (chodník, prodej ovoce a zeleniny;
01.06.2022-30.07.2022).

08.2 Zpožděné zápisy 12/2021 a 1/2022

KMČ se omlouvá za pozdní zveřejnění zápisů způsobené nemocí autorizovaných a proškolených osob pro
administraci zápisů v novém systému.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Jaroslav Krátký

Zapsal/a:
RNDr. Radim Jan Vašut Ph.D.

Ověřil/a:
Ing. Jan Rakovský


