
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 15
Nové Sady

Č. 6 / 2022 06. 06. 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. Jan
Rakovský, Ing. Karel Šimek, Jan Mrajca

Hosté: zástupce MPO a PČR, paní Strandlová, paní Kubínová

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 žádostí MMOL o stanoviska Komise.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Vrak na ul. U Kapličky

J. Rakovský upozornil na dlouhodobě stojící podezřelé modré vozidlo na konci ul. U Kapličky.

03 Vystoupení hostů

03.1 Žádost o umístění fyzických bariér na chodník (ul. Skupova)

P. Häutler (email ze dne 4.5.2022) se dotazuje na postup realizace jeho podnětu ze 18.5.2021 (viz zápis
2021/06: IV/4). Žádá umístění fyzické bariéry, která by zamezila najíždění nákladních automobilů na chodník.
Usnesení:

Dříve instalované bariéry byly odstraněny a o validních důvodech k opakované instalaci nemá KMČ jasný názor.



Komise předává podnět ODÚR.
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.2 Podnět ke zlepšení parkování na ul. Fischerova

p. D. Langer (email ze dne 11.5.2022) vznáší dotaz, zda je možná umístit horizontální označení podélných
parkovacích míst na ul. Fischerova, které by vedlo ke zvýšení počtu parkovacích míst.
Usnesení:

Vodorovné značení musí odpovídat velikostním normám, což v praxi nevede ke zvýšení počtu parkovacích míst,
ale naopak k jejich redukci. Problémy s parkováním systémově řeší připravovaná parkovací koncepce.
Komise předává podnět ODÚR.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.3 Stížnost na uzavření přechodů pro chodce na ul.Zikova

p. M. Swaczyna (email ze dne 26.5.2022) podal stížnost na úplné uzavření přechodu přes stavnu TT na ul.
Zikova. Pro imobilní občany je to značná komplikace, proto vznáší dotaz, zda by nebylo možné zajistit alespoň
dočasně přechod v místě vyústění ul. Werichova.
Usnesení:

Po celou dobu výstavby tramvajové trati je na zájmy chodců brán velký ohled, ale nyní již dochází v pokládce
kolejí a průchody bylo nutné z technologických důvodů omezit.
Prosíme o pochopení dočasného snížení komfortu.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.4 Žádost o úpravu veřejného prostoru mezi ul. Myslbekovou a Špálovou ulicí

Paní P. Matyášová (email ze dne 1.6.2022) vznáší podnět na revitalizaci veřejných prostranství na ul.
Myslbeková a ul. Špálová. Prostor slouží ke společnému setkávání, probíhají zde i komorní sousedská
setkávání. Aktuálně je místo zarostlé trávou a keři, velký jehličnatý strom uschlý do poloviny kmene, lavičky jsou
zčásti poničené.
Usnesení:

Komise již dříve systémové úpravy konzultovala s MMOL vč. zprovoznění fontány, ale pro nedostatek peněz
odloženo. 
KMČ předá podnět OMZOH.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.5 Závada na místní komunikaci ulice Na Loučkách

Paní V. Pytlíčková (email ze dne 3.6.2022) upozornila na velké díry v asfaltové silnici na ul. NA loučkách.
Usnesení:

Podnět byl předán ODÚR (p. Šulc) - bude zařazeno do plánu oprav 2022 a realizováno podle finančních
možností.
K hlášení závad, prosím, využívejte primárně k tomu určených nástrojů - elektronické formuláře na www TSMO
a města nebo aplikaci Moje Olomouc.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.6 Propadlé dláždění chodníku po pokládce kabelu v ul. Rožňavská

Pan R. Čevora (email ze dne 3.6.2022) upozornil na propadlou dlažbu chodníku po rozkopání (položení kabelu
v r. 2021). Požaduje opravu.
Usnesení:

Podnět byl přeposlán jako reklamace na ODÚR.
K hlášení závad, prosím, využívejte primárně k tomu určených nástrojů - elektronické formuláře na www TSMO
a města nebo aplikaci Moje Olomouc.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.7 Oprava silnice na ul. Na Loučkách

Pan R. Kosek (email ze dne 6.6.2022) upozornil na poničený povrch silnice na ul. Na loučkách.
Usnesení:

Podnět byl stejně jako bod 3.5. předán ODÚR (p. Šulc) - bude zařazeno do plánu oprav 2022 a realizováno
podle finančních možností. 
K hlášení závad, prosím, využívejte primárně k tomu určených nástrojů - elektronické formuláře na www TSMO
a města nebo aplikaci Moje Olomouc.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.8 Umístění mobiliáře do veřejné zeleně za BD Jakoubka ze Stříbra 3-7

Prostor veřejné zeleně mezi ul. Jakoubka ze Stříbra a Velkomoravská je využíván místními občany k relaxaci.



Paní Kubínová požádala o umístění mobiliáře (1-2 lavičky pro seniory, dětské hřiště).
Usnesení:

Komise upozornila, že dotčený majetek není majetkem města Olomouc. V současnosti ale probíhají jednání o
možnostech převodu těchto a přiléhajících pozemků do vlastnictví města, příp. přilehlých vlastníků domů. KMČ
tedy do doby majetkoprávního vypořádání umístění mobiliáře (lavičky, dětské hřiště) nedoporučí.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.9 Umístění laviček do vnitrobloku domů na ul. Zikova - Werichova - Rožňavská

Paní M. Strandlová požádala o umístění 2-3 laviček v prostoru hřiště vnitrobloku mezi domy na ul. Werichova /
Rožňavská.
Usnesení:

Komise eviduje stížnosti na jiné lavičky téhož vnitrobloku, ale instalaci dalších podporuje. 
KMČ provede místní šetření a konzultaci s architektem zeleně a instalaci navrhne.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Vybudování komunitního (rodinného) centra - Předáno
Workout hřiště - Předáno
Zohlednit cyklisty na ul. Andělská - Předáno
Dopravní situace na ul. Teichmannova a Na Pažitu - Předáno
Žádost o dodržování GDPR - 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 - Vyřešené
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Nepřeposílat komerční reklamy - Vyřešené
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Vyhotovení studií - Vyřešené
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Likvidace billboardu - Před uzavřením
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Mechanická zábrana na chodníku na mostě přes Moravu na ul.
Velkomoravská - Před uzavřením
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Most na ul. Velkomoravská: okraj chodníku/cyklostezky - V realizaci
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Označení cyklostezky (Krakovská) - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Oprava přechodu pro chodce na ul. Rooseveltova - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Posouzení možnosti zjednosměrnění části ul. Andělská - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

05.1 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 Estetizace 2022
Žádost o vyplnění tabulky s informací o využití financí pro Estetizace za rok 2022.
Usnesení:

Z projektu estetizace plánujeme modulaci terénu v okolí kaple NNPM Rožňavská. Zatím čekáme na technické
řešení a nacenění. Za zbylé peníze budou pořízené lavičky.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

06.2 Požadavky na investiční akce

Komise diskutovala nejdůležitější projekty, které by měly být zařazeny do DIP:

chodník od TT U Kapličky směrem ke kapličce NPPM
revitalizace prostoru pro nástup/výstup dětí u ZŠ Holečkova
vybudování work-outového hřiště na ul. Fischerova
revitalizace komunikací a parku na ul. Lesní



dokončení rekonstrukce na ul. Rokycanova
chodník Jeronýmova
aj.

07 Nové požadavky

1 Lavičky

Po konzultaci s architektkami OMZOH komise žádá o instalaci laviček:
- 4 ks bez opěradel (krátkodobé sezení, riziko opilců) před ZŠ Rožňavská - viz. schéma
- 4 ks s opěradlem do parku ul. Lesní - viz. schéma
- 2 ks s opěradlem ke kapli Rožňavská  - poloha bude upřesněna po dokončení výsadby v 9/2022
Všechny lavičky bez dlážděného podkladu poblíž hrany chodník-tráva.
Míra případné (malé) spoluúčasti z prostředků estetizace bude upřesněna v 7/22.
(Pozn.: Bude probíhat další místní šetření na jiných lokalitách) 

2 Fyzická zábrana na ul. Skupova

Komise žádá ODÚR o zvážení podnětu p. Häutlera o umístění fyzické bariéry zamezující vjezdu automobilů na
chodník mezi obchůdky a Infitness v zatáčce ul. Skupova. Dříve instalované sloupky dlouho nevydržely. Komise
si není vědoma statutu komunikace a žádá o prověření zda chodník neslouží kromě (dosud nevyznačené)
cyklostezky i jako legální vjezd pro zásobování. Žádáme o vhodné uspořádání pro zajištění bezpečnosti a
plynulosti provozu.
V případě, že se jedná o chodník, žádáme vyřešení podnětu.

3 Umístění horizontálního značení parkovacích míst.

Komise žádá ODÚR o prověření možnosti umístění horizontálního označení parkovacích míst pro podélné
parkování v celé délce ul. Fischerova (mimo horizontální značení žlutá čára), pokud prostor splňuje požadované
parametry šířky komunikace apod. Viz podnět p. D. Langera (bod 3.2) 

4 Revitalizace veřejných prostranství na ul. Myslbekova / Špálova

Komise žádá OMZOH vypracování studie revitalizace veřejného prostoru vč. dočasného  systémového řešení
péče o veřejný prostor na ul. Myslbekova (okolí metasekvoje) a ul. Špálova (vnitroblok), kt. už neodpovídají
současným potřebám a větší opravy zanedbaného stavu jsou nerentabilní. V lokalitě byla při izolování fasád
bytových domů zničena původní idea prostoru (motivy koní) a dříve ukradený koník z fontány. 
KMČ se už obnovou zabývala, ale pro složitost a nedostatek FB odloženo (posoudit zachování fontány a
případně ji zařadit do systému péče nebo ji trvale vypustit, málo prostoru pro památný strom, nevhodně
kontejnery na odpad pod metasekvojí i ve vnitrobloku, chátrající lavičky a chodníky, trasování chodníků,
proměna obchodů, nevhodná skladba keřů, usychající smrk aj.)

08 Obecné informace

08.1 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 ve 14:00 a 15:30. 



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 21. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Jaroslav Krátký

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

Ověřil/a:
Ing. Jan Rakovský


