
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 15
Nové Sady

Č. 2 / 2023 06. 02. 2023 / 19:00 hod.

I. PREZENCE

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

Omluveni: Ing. Martin Jirotka, Michael Rejman

Hosté: p. Tomáš Musil (MPO), strážník #202, ing. R. Kovačik, B. Vollmer

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
Program schválen

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

01.1 Vystoupení zástupců MPO a PČR

Podněty občanů nebo členů adresované přítomným zástupcům MPO a PČR. Vystoupení zástupce ředitele
MPO.

01.2 Podněty občanů

Projednání podnětů občanů (přednesené osobně, obdržené emailem)

01.3 Požadavky a žádosti MMOL

Řešení žádostí a požadavků z MMOL.

01.4 Různé

Další body jednání dle podnětů členů komise.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Představení MPO

Zástupce ředitele MPO Mgr. Tomáš Musil představil své vize činnosti MPO a spolupráce s KMČ. S přítomným
strážnikem si poznamenali aktuální podněty.

02.2 Nepřehlednost na komunikacích v MČ Nové Sady

Členové KMČ a přítomná občanka přednesli  zástupcům MPO případy problematického parkování automobilů v
MČ Nové Sady.



A. Adamíková upozornila na nebezpečné parkování automobilů na přechodu pro chodce na ul.
Voskovcova/Peškova. Automobily brání bezpečnému přechodu.
B. Vollmer upozornila na špatné parkování automobilů na ul. Trnkova, která brání nájezdu invalidních vozíků,
komplikují bezpečný pohyb chodců.
R. J. Vašut upozornil na opakované parkování automobilů přímo v křižovatce Trnkova x Zikova, způsobující
nebezpečně kolize.
P. Grasse upozornil na nebezpečné kolizní situace na ul. Polská způsobená rychle jedoucími automobily a
ilegálním parkováním automobilů označených horizontálním značením (znemožňující bezpečný výjezd z
postranních ulic).

Komise se zástupci MPO dále diskutovala užitečnost horizontálního dopravního značení ("žlutá čára") v
kritických místech, omezení parkování nákladních automobilů (firemních dodávek) v úzkých ulicích na sídlištích
(zkušenosti z MČ Tabulový vrch).
Usnesení:

Komise doporučuje občanům, aby nebezpečné parkování oznámili MPO (tel. 156).
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

02.3 Blokování komunikací

J. Rakovský upozornil na:

odstavený vrak stříbrné Škody Octavia na ul. Slavonínská (vjezd na hřiště)
odstavený vrak dodávky na ul. Dolní Novosadská
popelnice odstavené na chodníku na ul. Krakovská

03 Vystoupení hostů

03.1 Čistota veřejných prostranství

Paní K. Švecová (email ze dne 14.1.2023) upozorňuje na nepořádek v okolí kontejnerů/odpadkových košů a
upozorňuje na množství psích exkrementů v trávnících veřejných prostranství.
Usnesení:

Komise souhlasí, že znečištění trávníků i nepořádek v blízkosti kontejnerů je reálný problém (nezodpovědnost
občanů, rozhrabavání kontejnerů bezdomovci). Problematiku občanského soužití řeší vyhláška o veřejném
pořádku, proto asi jedinou efektivní možností je řešení konkrétně zjištěných problémů s MPO (tel. 156).

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.2 Stavební úpravy na ul. Jeronýmova

Paní Spáčilová (email ze dne 23.1.2023) se dotazuje, jaké stavební práce se plánují na ul. Jeronýmova.
Usnesení:

Komise vznáší dotaz na Odbor investic (OI), zda již začíná plánovaný projekt výstavby chodníků od ul.
Rooseveltova do Novosadského Dvora.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03.3 Nepořádek u popelnic na ul. Trnkova 24

Paní B. Vollmer (osobní účast na jednání KMČ) upozornila na nepořádek v okolí kontejnerů na ul. Trnkova
(poblíž domu Trnkova 24), díky rozhrabávání kontejnerů a popelnic bezdomovci jsou často v okolí rozházené
odpadky, které dále přitahují hlodavce. Vznesla dotaz na možnost umístění polopodzemních kontejnerů.
J. Rakovský a J. Krátký informovali o problémech spojených s realizací vybudování polopodzemních kontejnerů
na Nových Sadech, jejichž umístění je kvůli vysoké hustotě inženýrských sítí v lokalitě problematické. Protože
by jejich výstavba byla na úkor mnoha parkovacích stání, je projekt zatím pozastaven.
J. Krátký dále upozornil, že se zvažuje nákup popelnic s nášlapným otvíráním, aby se zamezil přistupu hlodavců
do (jinak často) otevřených kontejnerů.
Usnesení:

Komise vznáší dotaz na možnost deratizace na kontejnerových stáních na ul.Trnkova.
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Koncepce odpadového hospodářství - Předáno
Regulace počtu holubů - Předáno
Oprava značení cyklostezky - Předáno



Oprava chodníků na ul. Zikova/Rožňavská - Vyřešené
Výstavba TT - udržitelnost - Vyřešené
Starší požadavky
Zápis č. 9/2022 ze dne 03. 10. 2022: chodníky na ul. Zikova - Vyřešené

04.1 Výstavba TT - udržitelnost

Z hlediska udržitelnosti projektu platí, že je povinností příjemce zachovat výstupy projektu a majetek pořízený z
dotace po dobu 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany řídicího orgánu OP Doprava. Vzhledem k
tomu, že dotační projekt ,,Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova" tvoří
dvě části a část ,,Odstavy" má plánovanou realizaci až do 06/2023, dojde k zahájení udržitelnosti až cca na
podzim 2023, tzn. udržitelnost bude trvat do r. 2028.
Neplnění dotačních podmínek má za následek uplatnění sankce ze strany poskytovatele dotace. Odstranění
nedostatků a jejich případná náprava naráží na technické a legislativní požadavky a není možné je provést.
Případné opravy (např. cyklostezky) budou prováděny standardně na základě záruky na dílo poskytnuté
zhotovitelem. 

04.2 Oprava chodníků na ul. Zikova/Rožňavská

Stav chodníku byl prověřen při místním šetření a byla pořízena fotodokumentace. Povrch chodníku byl
vyhodnocen jako zhoršený a proto bude jeho lokální oprava zařazena do plánu prací pro TSMO, a.s. a
provedena bude dle klimatických podmínek a kapacity dodavatelských firem v letošním roce.

05 Projednávané záležitosti

05.1 Estetizace

Komise krátce diskutovala možnosti využití financí na estetizaci, úskalí při realizaci (např. absence
workoutových hřišť a jejich nemožnost realizace z prostředků estetizace). Konečná volba projektu bude
projednána na příštím jednání (3.3.2023).

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o sdělení stanoviska k nájmu/pachtu nemovitých věcí
Spis. zn.: S-SMOL/308495/2022/OMAJ/Peň, č.j. SM OL/345648/2022/OMAJ/M R/Pen: Žádost o sdělení
stanoviska k nájmu nebo pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce v lokalitách: U
hráze, Koňský hřbitov, plochy u ČOV, plochy naproti kojeneckého ústavu, plochy u ulice Schweitzerova, plocha
u ulice U kapličky. Žádost o vyjádření se žádá pro celé volební obdbobí (2023-2026).
Usnesení:

Komise souhlasí s pronájmem/pachtem předmětných pozemků po dobu současného volebního období (tj. do
konce roku 2026). Požadujeme důsledné dodržování smluvních podmínek.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

06.2 Předzahrádky
Žádost o projednání zaslaného seznamu předzahrádek na únorovém jednání KMČ.
Usnesení:

Komise nemá ke stávajícímu seznamu výhrady. Komise ovšem seznam znovu posoudí až po otevření zahrádek
v sezóně (pravděpodobně není úplný).

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

06.3 Používání pyrotechniky
Žádostí o vyjádření názoru na rozšíření vyhlášky o používání zábavní pyrotechniky, tj. zda Komise vidí nutnost
rozšiřovat vyhlášku o zákazu v lokalitě jejich KMČ včetně odůvodnění.
Usnesení:

Používání zábavní pyrotechniky je již dostatečně omezeno stávajícími zákony a vyhláškami a Komise
nepovažuje za přínosné vyhlášku rozšiřovat.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky



1 Stavební práce na ul. Jeronýmova

Na podnět občanky vznáší Komise dotaz k OI, v jaké fázi je nyní plánovaný projekt (investiční akce) výstavby
chodníku od ul. Rooseveltova do Novosadského Dvora.

2 Dearatizace (hlodavci)

Je možné provést deratizaci zaměřenou na hlodavce (potkani) u kontejnerového stání poblíž Trnkova 24 a
kontejnerových stání v blízkém okolí (Trnkova 43/Trnkova 34, Trnkova 29)?

08 Obecné informace

08.1 Dojmenování 2 členů KMČ 15 Nové Sady

Rada města Olomouce na svém jednání dne 24.1.2023 jmenovala nové členy komisí městských částí. Dva
kandidáti navržení KMČ 15 (viz zápis č. 1/2023, bod 05.4), tj. ing. Jan Rakovský a Bc. Miluše Přibylová, byli
zvoleni členy Komise městské části Nové Sady.

08.2 Oznámení SMOL

Oznámení SMOL. Komise jednotlivá oznámení bere na vědomí.

Č. j. SMOL/019310/2023/ODUR/DIMHD/Mot, spis. zn. S-SMOL/015484/2023/ODUR - oznámení o souhlasu
uzavírky místní komunikace na ul. Slavonínská (chodník - stavba BD Brykskova; 27.02.-02.06.2023)
Č. j.: SMOL/007021/2023/OMZOH/MZ/Lak - spis. zn. S-SMOL/349594/2022/OMZOH - oznámení o dohodě o
povolení zvláštního užívání veřejné zeleně na ul. Mišákova 12 (výkopové práce/hvárie vodovodního řádu;
25.12.2022-03.01.2023
OI informuje že v průběhu měsíce února proběhne na ulici Skupova kácení 2 stromů z důvodu navazující
investiční akce "Velkomopravská, Skupova - propojení cyklostezky"

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 2 / 2023

Datum schválení zápisu: 07. 02. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Stanislav Hampl DiS.

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

Ověřil/a:
Jaroslav Krátký


