
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 15
Nové Sady

Č. 5 / 2022 02. 05. 2022 / 19:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: zástupce MPO, paní D. Žůrková, pan Z. Janošík

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

Bez informací ze strany MPO.

03 Vystoupení hostů

03.1 Možnost zapojení se do projektu budování workoutového hřiště

p. Roman Cahel (5.4.2022) - dotaz na možnost zapojení se do plánování workoutového hřiště. Nabízí
spolupráci.
Usnesení:

Komise (vzhledem k finanční situaci) musela změnit plány a výstavba workoutového hřiště nebude nyní
realizována.
I kdyby Komise výstavbu realizovala, je nutné participaci na projektu komunikovat přes zodpovědné odbory
MMOL.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0



03.2 Spolupráce při organizaci Novosadských slavností

paní Jitka Weigelová (11.4.2022; pečovatelská služba Charita Olomouc) - projevila zájem o zapojení do přípravy
programu pro Novosadských slavností.
Usnesení:

Novosadské slavnosti budou 9.9.2022.

Komise má zájem o zapojení co nejširšího spektra místních spolků, organizací nebo jednotlivých občanů (tedy i
Charity) a uvítá pomoc se zajištěním programu a občerstvení. 

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.3 Komunitní centrum

Paní Dagmar Žůrková (email ze 14.4.2022, osobně na schůzi) - žádost o vybudování komunitního (rodinného)
centra, s cílem zajistit pracoviště pro matky a hlídání dětí na jednom místě. 
Usnesení:

Komise vznik rodinného centra v MČ Nové Sady podpoří.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.4 Dopravní situace na ul. Andělská

p. R. Čevora (email ze dne 24.4.2022) - žádá o doplnění žádosti ze zápisu 2022/4 o informaci o zohlednění
cyklistů v případě realizace jednosměrky, aby cyklisté by v daném úseku měli mít možnost nadále projíždět v
obou směrech.
Usnesení:

Komise doplňuje svůj podnět ze zápisu z dubna 2022 (bod 03.2).
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.5 Dopravní situace na ul. Teichmannova

p. Tesařík (1.5.2022) - dotaz, zda vyřešen podnět ze zápisu 2021/06: III/8 (ul. Teichmannova)
Usnesení:

Komise opakuje svůj podnět z června 2021.
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.6 Stížnost na hluk v okolí restauračního zařízení Arx Střední Novosadská

Stížnost občanů (p. Z. Janošík, osobně na schůzi) na hluk při hromadných akcích v restauračním zařízení ARX.
Usnesení:

Zástupce MPO doporučil každý případ oznámit městské policii. Důležité je hlásit každou událost, aby v případě
opakování podobných incidentů bylo možné na základě dat hledat systémové řešení.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.7 Stížnost na znečištění silnice na ul. Střední Novosadská

p. Z. Janošík upozornil na silné znečištění silnice (v důsledku realizace stavby) na ul. Střední Novosadská.
Usnesení:

KMČ znečištění krajských silnic už opakovaně řešila. 
KMČ žádá MMOL, aby urgoval systémové čištění všech komunikací ve správě SSOK a ŘSD, vč. přechodů pro
chodce a zajistil cestou stavebníků pravidelné čištění jimi znečištěných komunikací (aktuálně Střední
Novosadská, Rooseveltova, Loudova, Slavonínská, Schweitzerova).

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Most na ul. Velkomoravská: okraj chodníku/cyklostezky - Nevyřešené
Označení cyklostezky (Krakovská) - Nevyřešené
Oprava přechodu pro chodce na ul. Rooseveltova - Nevyřešené
Posouzení možnosti zjednosměrnění části ul. Andělská - Nevyřešené
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
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Likvidace billboardu - V realizaci
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Mechanická zábrana na chodníku na mostě přes Moravu na ul.
Velkomoravská - Před uzavřením



05 Projednávané záležitosti

05.1 Slavnostní setkání s jubilanty žijícími na Nových Sadech

V městské části Nové Sady oslaví své životní jubileum 227 občanů. Komise ve spolupráci s MMOL uspořádá
setkání s jubilanty dne 14. 6. 2022.

05.2 Novosadské slavnosti

Komise diskutovala přípravu Novosadských slavností, které jsou naplánovány v termínu 9.9.2022.
Komise vyzývá místní občany, spolky a organizace o zapojení se do hlavního i vedlejšího programu, prezentace
nebo k zajištění občerstvení. V případě zájmu kontaktujte komisi na email kmc15@olomouc.eu.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 S-SMOL/183841/2021/OMAJ/Kor - č.j. SMOL/094737/2022/OMAJ/MR/Kor
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Část pozemku
parc. č. 319/1 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc (ul. Valdenská). O prodej předmětné
části pozemku žádá vlastník navazujících nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 547/8 zahrada a objektu k
bydlení č. p. 362, který je součástí pozemku parc. č. st. 361 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, za účelem umístění plotu v jeho vlastnictví.
Usnesení:

KMČ prodej doporučuje.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

06.2 Dotaz na akce pořádané ve vybraných termínech
E. Kolářová (RMOL) - dotaz, zda komise pořádá nějaké akce ve dnech 27.8., 3.9. a 17. 9. 2022.
Usnesení:

Komise se v termínu 17.9.2022 bude podílet na organizaci akce (organizuje spolek Malý Noe), při které budou
veřejností vysazeny stromy v okolí kapličky NNPM. V dalších dotazovaných termínech (27.8. a 3.9.2022) nic
nepořádá.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 Vybudování komunitního (rodinného) centra

Komise žádá posouzení možnosti vybudování komunitního centra v MČ Nové Sady, např. přeměnou
nevyužíváných budov bývalých kotelen.

2 Workout hřiště

KMČ žádá RMO, aby byla učiněna systémová opatření, která by umožnila budování volně přístupných
workoutových hřišť, která defacto ve veřejném prostoru stále chybí a je po nich vysoká společenská poptávka.
Ve stávajících přístupech a finančních limitech dnes fakticky takové hřiště zřídit nelze.

3 Zohlednit cyklisty na ul. Andělská

v návazanosti na bod 03.2 z jednání 4/22, doplňujeme žádost o případné zohlednění možnosti průjezdu ulice
Andělská cyklisty v obou směrech. 

4 Dopravní situace na ul. Teichmannova a Na Pažitu

Komise opakuje svůj podnět z června 2021.

Občané požadují vyřešení špatné dopravní situace v ulicích Na Pažitu a Teichmannova v důsledku nadměrného
a nepovoleného parkování automobilů. Navrhují umístění dopravní značky zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí aj.



Komise žádá ODUR o stanovisko k hromadné stížnosti/žádosti občanů a systémové řešení.

5 Žádost o dodržování GDPR

Komise žádá (i při interní komunikace s KMČ) o dodržování GDPR.

08 Obecné informace

08.1 Oznámení MMOL

S-SMOL/082402/2022/ODUR - č.j. SMOL/086736/2022/ODUR/DIMHD/Hol - Oznámení o povolení uzavírky
křižovatky ulic Zikova × Schweitzerova v termínu 23.05.-29.05.2022.
S-SMOL/082935/2022/ODUR - č.j. SMOL/086692/2022/ODUR/DIMHD/Hol - Oznámení o prodloužení úplné
uzavírky ul. Zikova v termínu 22.05-29.05.2022
 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Datum schválení zápisu: 02. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Jaroslav Krátký

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

Ověřil/a:
Ing. Jan Rakovský


