
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 15
Nové Sady

Č. 3 / 2023 06. 03. 2023 / 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, Ing. Jan Rakovský, Bc. Stanislav Hampl DiS., Michael
Rejman, Ing. Julius Přenosil, Michal Frantík, Bc. Miluše Přibylová

Hosté: J. Mašátová, J. Krpelík, zástupci MPO

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze

1.1 Vystoupení zástupců MPO a PČR
Podněty občanů nebo členů adresované přítomným zástupcům MPO a PČR. 

1.2 Podněty občanů
Projednání podnětů občanů (přednesené osobně, obdržené emailem)

1.3 Požadavky a žádosti MMOL
Řešení žádostí a požadavků z MMOL.

1.4 Různé
Další body jednání dle podnětů členů komise.

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR

2.1 Vraky aut
Upozornění na vraky aut na území Nových Sadů.

na ul.V Loučkách
záastupce MPO informoval, že další vraky byly úspěšně odstraněny

3 Vystoupení hostů

3.1 Cyklodoprava na ul. Dolní Novosadská
Paní J. Stránská (email ze dne 12.2.2023) se domnívá, že je nebezpečný pohyb cyklistů na ul. Dolní
Novosadská, tím, že namísto silnice využívají k jízdě místní chodník.

Usnesení:
Dopravní situace na ul. Střední a Dolní Novosadská je z bezpečnostního hlediska špatný. Komise se obrací s
podnětem na ODÚR s žádostí o řešení problému.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

3.2 Odstranění laviček na ul. Schweitzerova
Paní S. Pisková (email ze dne 16.2.2023) a paní J. Mašatová (email ze dne 1.3.2023 a osobně na jednání)
žádají odstranění 2 laviček mezi ul. Schweitzerova a Družební. Tyto lavičky jsou poškozené a neslouží svému
původnímu účelu, údajně jsou využívány jen bezdomovci.

Usnesení:
Komise nepodporuje unáhlenou likvidaci laviček z veřejného prostoru. Vzhledem k prezentovaným problémům
zvolila Komise kompromisní řešení: doporučuje odstranění poškozené lavičky, ale vzhledem k dřívějším



zkušenostem z jiných částí MČ Nové Sady (kdy omezení počtu laviček vedlo k uklidnění místní situace), chce
Komise jednu z laviček zachovat.

Pro: 8 Proti: 2 Zdržel se: 1

3.3 Automat na jízdenky MHD
P .Jan (email ze dne 25.2.2023) žádá projednání možnosti umístit automatu na jízdenky MHD na zastávce
Rožňavská.

Usnesení:
Instalace automatu na lístky MHD spadá do působnosti DPMO, nikoliv Magistrátu města Olomouce, proto i
podnět by měl být adresován DPMO, nikoliv KMČ. Komise souhlasí, že zastávka "Rožňavská" je poměrně
frekventovaná, ale pouze DPMO musí zhodnotit ekonomickou rentabilitu umístění automatu (automat již
umístěn na zastávce U kapličky; možnost zakoupit lístek pomocí aplikace v mobilním telefonu).

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

3.4 Návrh na zjednosměrnění ul. Valdenská a okolních
Pan J. Polách (email ze dne 27.2.2023) navrhuje zjednosměrnění provozu na ul. Valdenská, Špálova,
Mánesova a okolních, kvůli nadměrnému parkování a nemožnosti průjezdu automobilů v obou směrech.

Usnesení:
Komise nedisponuje kompetentními informacemi, které by umožnily posoudit opodstatněnost požadovaného
zjednosměrnění a proto předá podnět ODÚR k posouzení. Komise se zároveň domnívá, že problém by měl být
řešen komplexně v rámci celkové koncepce parkování na území města Olomouce.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

3.5 Chodníky na ul. Zikova
Pan L. Veselý (email ze dne 6.3.2023) vznesl dotaz k okolnostem souvisejícím se zamítnutím ralizace chodníků
na ul. Zikova.
 

Usnesení:
Odbor dopravy a územního rozvoje (ODÚR) se k podnětu vyjádřil tím, že se jedná o vybudování nové stavby a
jedná se tak o investiční akci (spadající pod OI). V nejbližší budoucnosti tak realizace výstavby tohoto chodníku
není možná.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

3.6 Údržba zeleně před domem Zikova 4
Pan J. Krpelík (osobně na jednání) vznesl dotaz, jak realizovat údržbu zeleně (ořezání stromu, který ohrožuje
zateplenou fasádu domu).

Usnesení:
Předmětná zeleň se nenachází na pozemku města Olomouce, ale majitelem je ÚZSVM. Jediné možné řešení je
proto jednání s tímto úřadem prostřednictvím SVJ. Řešení tohoto problému nespadá do kompetence MMOL,
respektive KMČ.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu
Stavební práce na ul. Jeronýmova - Předáno
Dearatizace (hlodavci) - Předáno
Starší požadavky
Zápis č. 9/2022 ze dne 03. 10. 2022: chodníky na ul. Zikova - Vyřešené
Zápis č. 1/2023 ze dne 09. 01. 2023: Koncepce odpadového hospodářství - V realizaci
Zápis č. 1/2023 ze dne 09. 01. 2023: Regulace počtu holubů - Předáno
Zápis č. 1/2023 ze dne 09. 01. 2023: Oprava značení cyklostezky - Před uzavřením
Zápis č. 1/2023 ze dne 09. 01. 2023: Oprava chodníků na ul. Zikova/Rožňavská - Vyřešené
Zápis č. 1/2023 ze dne 09. 01. 2023: Výstavba TT - udržitelnost - Vyřešené

5 Projednávané záležitosti

5.1 Estetizace
Komise diskutovala možnosti využití prostředků na estetizaci v městské části. Z 15 prezentovaných nápadů
(většinu navrhl J. Rakovský) se Komise rozhodla podpořit aktivity, které pokračují v estetizaci okolí kaple NPPM.

Usnesení:
V návaznosti na zpracovávaný projekt chodníčku u kaple NPPM použije Komise prostředky částečně na
realizaci dobudování komunikace. Dále se Komise shodla na nutnosti pořízení projektového návrhu pro přesun
krabic elektroinstalace před vchodem do kaple. 

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0



5.2 Ukliďme Česko
Komise MČ Nové Sady se i letos zapojí do akce "Ukliďme Česko" a to v termínu 1.4.2023, v loklaitě okolí kaple
NPPM, ul. Rožňavská a ul. Trnkova. Podrobnější informace budou zveřejněny na facebookových stránkách MČ
Nové Sady.
Komise zároveň doporučuje občanům zapojení i v dalších částech Nových Sadů.

5.3 Oslava jubilantů z Nových Sadů
Komise i letos uspořádá (ve dvou termínch) slavnostní setkání s jubilanty z Nových Sadů v reprezentativních
prostorách radnice. Termín bude upřesněn, jubilanti obdrží pozvánku poštou.

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

6.1 Radary - smlouva
Žádost o vyjádření souhlasu s navrhovanou smlouvu k údržbě mobilního radaru. 

Usnesení:
Komise s návrhem smlouvy souhlasí a žádá o přesun mobilního radaru do naší MČ, konkrétně na místo na ul.
Střední Novosadská (poblíž č.p. 48) (viz také zápis 1 / 2023, bod 5.2).

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

7 Nové požadavky

1 Odstranění poškozené lavičky na ul. Schweitzerova

V návaznosti na podnět z bodu 3.2 tohoto zápisu Komise žádá odstranění poškozené lavičky na ul.
Schweitzerova/Družební, přibližně v místě GPS: 49.5754233N, 17.2489261E. Na místě jsou 2 lavičky,
poškozenou žádáme odstranit, nepoškozenou ponechat. 

2 Posouzení možnosti zjednosměrnění ulic Valdenská a okolních

Komise žádá ODÚR o posouzení možnosti zavedení jednosměrného provozu na ul. Valdenská, Špálova a
přilehlých ulic kvůli nadměrnému parkovaní automobilů a nesnadnému průjezdu ulicemi.

3 Cyklisté na ul. Dolní Novosadská

Komise žádá ODÚR o posouzení zavedení smíšené stezky (pěší + cyklo) na ul. Dolní Novosadská. Cyklopruhy
(ul. Střední Novosadská) na silnici, která je spojnicí mezi městem a dálnicí není z bezpečnostního hlediska
ideální, cyklisté proto využívají chodníku, a to vede k dalším kontroverzím (viz bod 3.1).

8 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 3 / 2023

Datum schválení zápisu: 14. 03. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Stanislav Hampl DiS.

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

Ověřil/a:
Jaroslav Krátký


