
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 15
Nové Sady

Č. 4 / 2022 04. 04. 2022 / 19:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: zástupce MPO (#157), T. Vodák a 7 občanů, J. Zbožínek

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

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

03 Vystoupení hostů

03.1 Podnět p. Z. Hajkra (email ze dne 26.3.2022)

Dotaz na stav podnětu ze září 2021 (viz zápis 2021/09: V/3). Na podnět p. Hajkra komise tehdy žádala o
umístění dopravního značení pro cyklisty na ul. Krakovská, podnět nebyl vyřízen.
Usnesení:

Komise svůj podnět opakuje v nových požadavcích. 
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.2 Podnět p. P. Pírka (email ze dne 22.3.2022)

Pavel Pírek (email ze dne 22.3.2022) a další občané z ulice Andělská přítomní na schůzi osobně žádají o



jednosměrný provoz na části ul. Andělská v úseku mezi domy č.o. 7 a křižovatkou s ul. Nebeská, případně o jiné
řešení, které by jim zajistilo parkování před domem. 
Usnesení:

Komise nemá na problematiku jednotný pohled a proto předává podnět ODÚR k odbornému posouzení, zda je
možné ulici zjednosměrnit nebo nabídnout občanům jiné řešení, které by jim umožňovalo v předmětné ulici
parkovat.  Viz nové žádosti. 

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Likvidace billboardu - V realizaci
Mechanická zábrana na chodníku na mostě přes Moravu na ul. Velkomoravská - 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
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Nepřeposílat komerční reklamy - Před uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Vyhotovení studií - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Estetizace

KMČ schválila realizaci terénních a drobných úprav parku Rožňavská (okolí kaple Neposkvrněného početí
Panny Marie), aby na podzim 2022 začala 1. ze dvou etap výsadby stromů. Tím se místo výrazně přiblíží k
cílovému stavu několikaletých snah o estetizaci "centra" městské části Nové Sady.

05.2 Realizace oslav místních jubilantů

Komise projednávala možnosti realizace slavnostního poblahopřání jubilantům naší městské části.
Harmonogram bude upřesněn po obdržení informací z MMOL v příštím zápisu.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o stanovisko k předzahrádce

SMOL/032470/202/Lak - Žádost o stanovisko k žádosti o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně za účelem
umístění restaurační předzahrádky (ul. Lesní, pozemek č. 132/7 k.ú. Nové Sady)
Usnesení:

Komise souhlasí s povolením předzahrádky dle předložených parametrů.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

06.2 Žádost o stanovisko k nabídce úplatného převodu nemovité věci

S-SMOL/008307/2018/OMAJ/Kor - č.j. SMOL/082260/2022/OMAJ/MR/Kor - Žádost o sdělení stanoviska k
nabídce úplatného převodu nemovité věci - části pozemku parc. č. 364/1 ostatní plocha o výměře cca 2 261 m2
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města
Olomouce.
Usnesení:

Komise souhlasí s úplatným převodem, tj. odkoupením za symbolickou cenu (1 Kč).
Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 Most na ul. Velkomoravská: okraj chodníku/cyklostezky

Náš podnět na umístění mechanické zábrany na mostě přes Moravu na ul. Velkomoravská byl zamítnut ("stav
před uzavřením") s tím, že most není v gesci SMOL. Považujeme umístění jakékoliv mechanické zábrany (např.



zábradlí nebo jiného vhodného prvku) na most Velkomoravská mezi chodník s cyklostezkou a silnici z důvodu
zajištění bezpečnosti cyklistů za žádoucí, jedná se o velmi frekventovanou silnici. 

Tímto žádáme, aby SMOL plnilo své povinnosti a důsledně hájilo zájmy svých obyvatel a aktivně spolupracovalo
s dalšími kompetentními institucemi a postoupilo věc kompetentním orgánům - např. ŘSD.

2 Označení cyklostezky (Krakovská)

Komise opakuje svou žádost ze zápisu 2021/09: V/3. Žádáme cyklo-koordinátora, aby se problematice důsledně
věnoval. 

Žádáme o doplnění dopravní značky ,,zákaz vjezdu na jednosměrnou pozemní komunikaci" o cedulku ,,12b -
vjezd cyklistů v protisměru povolen" v části jednosměrné ulice Krakovská (od křižovatky s ulicí Rooseveltova
směrem k Polské). Místo umístění viz schéma.

3 Oprava přechodu pro chodce na ul. Rooseveltova

Přechod pro chodce na ul. Rooseveltova na straně od Penny Marketu směr U Rybářského stavu bývá po dešti
dlouho zaplaven velkou kaluží a činí jej špatně průchodným a rizikovým na znečištění od projíždějících aut.
Jelikož se zde právě dokončuje úprava křižovatky po stavbě TT, které ovlivní i přechod žádáme o opravu -
řádné odvodnění spádováním ke kanálům.

4 Posouzení možnosti zjednosměrnění části ul. Andělská

Na základě požadavku občanů (obyvatel ul. Andělská) - viz. bod 3.2. žádáme ODÚR o posouzení možnosti
vytvoření jednosměrné ulice v části ul. Andělská, od č,o. 7 po křižovatku s ul. Nebeská. V případě kladného
posouzení žádáme realizaci tohoto opatření.

08 Obecné informace

08.1 Oznámení MMOL

S-SMOL/050708/2022/OS - č.j. SMOL/072089/2022/OS/PK/Jan - Oznámení o povolení úplné uzavírky místní
komunikace ul. Andělská (u parc. č. 614/2) (12.03.-13.03.2022).

S-SMOL/046928/2022/OS - č.j. SMOL/048958/2022/OS/PK/Vlc- Oznámení o povolení úplné uzavírky místní
komunikace ul. Schweitzerova (chodník; 14.03.2022-18.03.2022 a 09.05.2022-13.05.2022: v blízkosti s ul.
Voskovcova; 20.03.2022-15.05.2022: v blízkosti s ul. Jižní).

S-SMOL/093400/2017/OMAJ/Cih - č.j. SMOL/073957/2022/OMAJ/MR/Cih- Oznámení o zamítnutí směny
pozemků parc. č. 249/21 a 247/4 za pozemek č. 180/15 (vše k.ú. Nové Sady).

S-SMOL/036855/2022/ODUR - č.j. SMOL/040534/2022/ODUR/DIMHD/Hol - Oznámení o povolení uzavírky a
objížďky na ul. Schweitzerova (14.03.-18.03.2022 částečná uzavírka; 20.03-15.05.2022 úplná uzavírka mimo
bus).

08.2 Akce Ukliďme Česko v KMČ 15

Proběhla úspěšně akce Ukliďme Česko, ktreou za KMČ organizoval J. Rakovský. V rámci akce byl uklizen
prostor části budoucího parku Švýcarském nábřeží.

08.3 Komise architektury

Jednání komise architektury dne 6.4.2022 ve věci výstavby projektu BD Slavonínská se za KMČ zůčastní Jan
Rakovský.



08.4 Protipovodňové opatření

J. Rakovský informoval KMČ o stavu přípravy 4. etapy protipovodňových opatřeních na Nových Sadech.
Aktuálně probíhá stavební řízení, podzim výběr zhotovitele a na jaře 2023 zahájení přípravných prací. Ukončení
2025, resp. 2027.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 4 / 2022

Datum schválení zápisu: 02. 05. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Jaroslav Krátký

Zapsal/a:
doc. RNDr. Radim Jan Vašut Ph.D.

Ověřil/a:
Ing. Jan Rakovský


