
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 15
Nové Sady

Č. 3 / 2022 07. 03. 2022 / 19:00 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. Jan Rakovský,
Ing. Karel Šimek, Jan Mrajca

Hosté: Ing. Helena Přibylová & Dr. Martina Marušková (OMZOH), zástupci MPO a PČR, paní B.
Golcová

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 Představení výsadby dřevin kolem kaple NPPM

Představené projektu výsadby dřevin na prostranství v okolí kaple Neposkvrněnného početí Panny Marie.

01.3 Podněty občanů

Projednání podnětů občanů.

01.4 Žádosti MMOL

Projednání žádostí MMOL o stanoviska Komise.

01.5 Různé

Projednání podnětů členů komise.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Přívěsy v trávě

U parkoviště Skupova 23 dlouhodobě parkuje několik přívěsů v trávě.

03 Vystoupení hostů

03.1 Podněty paní Poskierové



Upozornění na vrak vozidla na ul. Peškova
Dotaz, zda je možné umístění horizontálního dopravního značení (žlutá čára) na začátku ulice Peškova (před
křižovatkou s ul. Slavonínská).
Upozornění na riziko kolizní situace na ul. Velkomoravská x Rooseveltova. Automobily ohrožují chodce a
způsbují kolize kvůli průjezdu na červenou.
Usnesení:

ad 1) Vrak stojí na soukromém parkovišti, ale majitel se dle svých slov snaží vozidlo odstranit. 
ad 2) Stávající značení je dostačující, komise nedoporučuje zdvojení dopravních značení. Důležitější je
důsledné vymáhání pravidel policií.
ad 3) Komise se různými problémy této křižovatky zabývala vícekrát, ale řešení není jednoduché. Umístění
kamer do přestupkového řízení, stejně jako úprava intervalů pro průjezd, zatím nenašly u příslušných orgánů
podporu. Křižovatka je součástí nedokončené sestavy semaforů pro průjezd městem. 

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.2 Mechanická zábrana na mostě na ul. Velkomoravská

Pan J. Šnevajs navrhuje umístění mechanické zábrany (např. zábradlí) na most Velkomoravská mezi chodník s
cyklostezkou a silnici z důvodu zajištění bezpečnosti cyklistů a chodců podél  frekventované silnice s těžkou
dopravou.
Usnesení:

Komise s návrhem souhlasí a podává podnět na odbor dopravy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Nepřeposílat komerční reklamy - Před uzavřením
Vyhotovení studií - Před uzavřením          

Starší požadavky

Zápis č. 1/2022 ze dne 10. 01. 2022: Zlepšení bezpečného průchodu (průjezdu) na ul. Zikova - V realizaci
Zápis č. 1/2022 ze dne 10. 01. 2022: Plány linek MHD po dokončení výstavby TT - Před uzavřením    

05 Projednávané záležitosti

05.1 Ukliďme Česko

V sobotu 2.4.2022 se komise opět zapojí do každoroční akce Ukliďme Česko. Organizací byl pověřen J.
Rakovský. Detailní informace o místě, čase i organizaci úklidu zveřejníme na FB - Nové Sady Olomouc a na
www.uklidmecesko.cz.
Uvítáme zapojení občanů také na jiných akcích konaných na Nových Sadech a okolí.

05.2 Zeleň v okolí kaple NPPM

Ing. H. Přibylová a Dr. Martina Marušková (OMZOH) na úvod schůze představili plán realizace výsadby dřevin v
okolí kaple Neposkvrněnného početí Panny Marie při ul. Rožňavská.
Důraz je kladen především na místní dřeviny. Hlavní kostra výsadby zahrnuje domácí druhy stromů (lipová alej,
buk, javor, vrba), část výsadeb zahrnuje dřeviny okrasné v květu (japonské sakury).
Výsadba bude po částech. Letos k 17.9.2022 bude provedena asi polovina výsadby a to širokou veřejností pod
záštitou Nadace Malý Noe. Předpokládá se i adopce/sponzoring stromů. Občané budou o detailech včas
informováni.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o vyjádření k povolení předzahrádek

K žádosti D. Horňákové (odb. KMČ a DP) o stanovisko k seznamu povolených předzahrádek obecně nemá



komise výhrad. Stále však v mnohých případech nedostává schémata umístění.
Komise, stejně jako v loňském roce, důrazné žádá o kontrolu dodržování rozsahu předzahrádek, zejména na ul.
Rožňavská, kde i v r. 2021 docházelo k omezování průchodu chodcům, kočárkům a invalidním vozíkům.
Komise upozorňuje, že seznam neobsahoval veškeré předzahrádky (např. na ul. Schweitzerova a Střední
Novosadká).

07 Nové požadavky

1 Likvidace billboardu

Komise žádá OMAJ o zrušení billboardu u křižovatky ulic Peškova x Slavonínská (pozemek č. 87, k.ú Povel),
který esteticky a funkčně zavazí dokončení výsadby alejí na ul. Slavonínská a Peškova.

2 Mechanická zábrana na chodníku na mostě přes Moravu na ul. Velkomoravská

Ad bod 3.2.
Komise žádá o umístění mechanické zábrany (např. zábradlí nebo jiného vhodného prvku) na most
Velkomoravská mezi chodník s cyklostezkou a silnici z důvodu zajištění bezpečnosti cyklistů a chodců podél
frekventované silnice s těžkou dopravou.

08 Obecné informace

08.1 Oznámení MMOL

S-SMOL/032456/2022/OS - č.j. SMOL/032678/2022/OS/PK/Vlc - oznámení o povolení zvláštního užívání místní
komunikace na ul. Loudova 549/5 (chodník - výkop; 15.02-28.02.2022)

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Jaroslav Krátký

Zapsal/a:
RNDr. Radim Jan Vašut Ph.D.

Ověřil/a:
Ing. Jan Rakovský


