
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 15
Nové Sady

Č. 10 / 2022 05. 12. 2022 / 19:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Jaroslav Krátký, Ing. Martin Jirotka, PhDr. Alena Adamíková, doc. RNDr. Radim Jan Vašut
Ph.D., Ing. arch. Pavel Grasse, Bc. Stanislav Hampl DiS., Ing. Julius Přenosil, Michal
Frantík

Hosté: zástupce MPO, J. Rakovský, J. Šťota, I. Poláchová, J. Mrajca

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Organizační záležitosti

Organizační záležitosti týkající se fungování komise, webu, facebookových stránek apod.

01.2 Požadavky vůči MPO nebo PČR

Podněty občanů nebo členů adresované přítomným zástupcům MPO a PČR.

01.3 Podněty občanů

Projednání podnětů občanů.

01.4 Různé

Řešení dalších podnětů a diskuze.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Použití přechodu pro chodce

P. Grasse vznesl dotaz na povinnost použití přechodu pro chodce. Zástupce MPO potvrdil, že přechod silnice
mimo přechod (v blízkosti přechodu) je přestupek (s pokutou až do 2 tis. Kč).

02.2 Využití odtahové služby

J. Šťota vznesl dotaz na frekvenci využití odtahové služby. Zástupce MPO potvrdil jen omezené využití externí
firmy, zejména v případech blokování průjezdu silnicemi.

02.3 Podněty MPO k problému nové TT

J. Rakovský vyzval zástupce MPO, aby městská policie sama shromžďovala podněty týkající se komplikací a
závad nové TT.



03 Vystoupení hostů

03.1 nová pěší komunikace na ul. Družební

Pan I. Studený (email ze dne 6.10.2022) se vymezil vůči usnesení Komise k výstavbě nové pěší komunikace
mezi ul. Družební a Rožňavskou. Místo zpevněné pěšiny (tvořené betonovými šlapáky) požaduje chodník.
Usnesení:

Vybudování chodníku je investičně mnohem náročnější akcí, než umístění šlapáků. Komise bude o investičních
plánech (chodníky, případně další investice) diskutovat v 1. polovině roku 2023, o tomto podnětu bude, mezi
jinými, diskutovat. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.2 Problém s parkováním na ul. Krakovská

Paní S. Hanáková upozornila (email ze dne 12.10.2022) na špatné parkování na ul. Krakovská, kdy špatně
zaparkované automobily blokují parkování dalším vozidlům.
Usnesení:

Komise žádá ODÚR o odoborné stanovisko a posouzení možnosti změny parkování z podélného na příčné
(šikmé), aby zde zaparkovalo více aut, případně zda je vhodné umístit horizontální značení, které zamezí
chaotickému parkování, kde na místě pro 4-5 aut parkují 3 automobily s velkými rozestupy.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.3 Nevhodné dopravní značení na ul. Zikova

Pan Dušek (email ze dne 27.10.2022) upozornil na umístění nevhodné dodatkové tabulky na ul. Zikova, při
výjezdu od obchodní centra (Albert).
Usnesení:

Od doby podání podnětu do doby konání 1. schůze nové KMČ byl problém již vyřešen, nyní se na místě nachází
pouze dopravní značení "přednost v jízdě". 

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.4 Značení výjimky pro cyklisty na ul. Krakovská

Pan Z. Hajkr se dotazuje na realizaci jeho podnětu (Zápis č. 4/2022), který je v systému magistrátem označen
jako vyřešený.
Usnesení:

Vzhledem k delší době od podání podnětu Komise prověří, zda je umístění značení již realizováno. Pokud není
podnět opravdu stále dořešený, požádá ODÚR o informaci.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.5 Propagace knihy

Pan J. Irovský žádá komisi o propagaci jeho knih, které se odehrávají na Nových Sadech.
Usnesení:

Komise nechce propagovat žádné soukromé, podnikatelské nebo politické aktivity. Komise chce striktně
propagovat pouze aktivity města. Komise dá ráda prostor pro sebeprezentaci při vhodných příležitostech (jako
tomu bylo např. během Novosadských slavností), ale nemůže veřejně propagovat soukromé podnikatelské
aktivity žádného občana, jen proto, že se tato aktivita může jevit jako propagace kultury.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.6 chodníky na ul. Zikova

Pan Veselý zopakoval vůj dřívější podnět (Zápis č. 9 2022) k vybudování nových chodníků.
Usnesení:

Podnět byl MMOL projednán a bylo konstatováno, že podnět by mohl být realizován pouze jako investiční akce
a musí být vložen do plání investičních akcí. O tom, které investiční akce (tj. např. které chodníky komise
prioritně podpoří) budou zařazeny, bude diskutováno v 1. čtvrtině roku 2022. Faktem také je, že je nově
vybudován široký chodník, a nově požadovaný chodník by byl paralelní ke stávajícímu, navíc vedoucí k zadním
vchodům domů

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.7 Mobilní radar

J. Rakovský upozornil na využití mobilního radaru, na jehož pořízení se KMČ v bývalém složení spolupodílela.
Kromě radaru dále upozornil na řadu bodů, které ovšem Komise řešila.



04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
chodníky na ul. Zikova - Před uzavřením
Starší požadavky
Zápis č. 7/2022 ze dne 01. 08. 2022: Nové woroutové prvky na ulici Fischerova - V realizaci
Zápis č. 7/2022 ze dne 01. 08. 2022: Pořízení projektové dokumentace na zpevněnou plochu propěší - Před
uzavřením
Zápis č. 7/2022 ze dne 01. 08. 2022: Podnět občana pana Slezáka, ulice U Kapličky - Před uzavřením
Zápis č. 7/2022 ze dne 01. 08. 2022: Komunitní centrum na Nových Sadech - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

05.1 Stanovení termínů schůzí pro rok 2023

Návrh termínů schůzí KMČ 15 Nové Sady v roce 2023.
Usnesení:

Schůze KMČ #15 Nové Sady se v roce 2023 uskuteční v následujících termínech: 
9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 1.5., 5.6., 31.7., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12. Termín 1. května byl zvolen, přestože se jedná o
svátek. Čas schůzí je vždy v 19.00.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.2 Organizace zápisů a jejich zveřejnění

Rozdělení rolí pro tvorbu podkladů pro zápisy a jejich zpracování v systému MMOL a jejich vyvěšování v
nástěnce KMČ.
Usnesení:

Zapisovatelem je zvolen Radim J. Vašut, schvalovatelem zápisů je zvolen Jaroslav Krátký, finální podobu zápisů
odevzdává předseda Stanislav Hampl. Zveřejněním zápisů ve vitríně KMČ je Alena Adamíková a Pavel Grasse.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.3 Volba až 2 nových členů KMČ

Ke dni schůze (dne 5.12.2022) komise obdržela celkem 8 žádostí od občanů Nových Sadů o přiejtí do Komise
Nových Sadů. Žádost o přijetí za doplňujícího člena komise podali tito občané (řazeno abecedně): 

Břenek Oldřch, PhDr., Ph.D.
Čecháček Martin
Holec Miloš, Mgr.
Mrajca Jan
Pachta Vít, Ing.
Pečinková-Perůtková Marta, Mgr.
Přibylová Miluše, Bc.
Rakovský Jan, Ing.
Usnesení:

Komise uzavírá příjem žádostí o členství v KMČ #15 ke dni 5.12.2022. Výběr 2 nových členů proběhne na
přístím zasedání Komise (t.j. dne 9.1.2023) volbou. Každý zájemce bude předsedou vyzván k napsání krátkého
medailonku a motivace (do 15.12.2022), každý ze zájemců dostane možnost osobně se na příští schůzi
představit.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.4 Rozpočet

Komise diskutovala výši finančního rozpočtu, možností realizace projektů (estetizace, oprava chodníků,
Novosadské slavnosti). Bez usnesení, otevřeno k dalším diskuzím na příštím jednání.

05.5 Pozvánka na jednání k polopodzemním kontejnerům

Pozvánka na jednání dne 8.12.2022 k územní studii polopodzemních kontejnerů na Nových Sadech
Usnesení:

Za Komisi se jednání zúčastní J. Krátký.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl



07 Nové požadavky

08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 10 / 2022

Datum schválení zápisu: 19. 12. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Stanislav Hampl DiS.

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

Ověřil/a:
Jaroslav Krátký


