
          KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 16 Nový sv�t 

Zápis ze sch�zky ze dne 13.5. 2008 
 

I. Zahájení 
 

KM� �. 16 - Nový Sv�t  se sešla na pravidelné sch�zce v 18.00 hod., dne  13.5. 2008 
v místnosti v budov� základní školy P�ichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení 
schopná po celou dobu jednání. 

 
II. Prezence 

 
P�edsedkyn� zahájila sch�zku.  
P�ítomny byly následující osoby:  

                                                       Ing. Bc.Marcela Buiglova ( p�edsedkyn�) 
                                                               R�žena �echáková 
                                                              David Dohnal 
                                                               Lubomír Faltýnek 
                                                               Josef Kova�ík 
                                                              Stanislav Pazderka 
                                                      Mgr. Isabela Pospíšilová 
                                                               Ivanka  Weinertová  
 
                                          
Nep�ítomni:                                            Ing. B�etislav Kvapil 
Hosté: M�stská policie                           st. Pospíšilová 
                                                                                         
                                                  
  III. Schválení zápisu z minulé sch�zky 
 
P�edsedkyn� p�e�etla zápis z minulé sch�zky. Zápis byl schválen v p�e�teném zn�ní 
všemi p�ítomnými �leny KM�.  

 
III. Otev�ené body 
 

a) P�edsedkyn� KM� informovala �leny KM� o zamítnutí  žádosti o umíst�ní 2 ks 
dopravních zna�ek – zákaz stání na ul. Babi�kova.  

b) P�edsedkyn� KM� informovala �leny KM� o odpov�di statutárního m�sta Olomouce 
resp. nám�stka primátora m�sta Olomouce  Mgr. Svatopluka S�udlíka ve v�ci  
koncep�ního �ešení nepo�ádku u domu P�ichystalova 70.   

c) P�edsedkyn� informovala p�ítomné o sd�lení statutárního m�sta Olomouce, odboru 
životního prost�edí, odd�lení pé�e o zele�  ve v�ci kácení stromu v ul. Rybá�ská. 

d) Všichni p�ítomní �lenové komise souhlasili s prodloužením pronájmu �ásti pozemk� 
parc. �. 733/5 a 1702  k.ú.  Hodolany za ú�elem dalšího provozování plakátovacích 
ploch spole�nosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o..  

e) Všichni p�ítomní �lenové komise souhlasili se sm�nou majetku statutárního m�sta 
Olomouce a to : �ástí pozemk� v soukromém vlastnictví - �ásti pozemk� parc. �. 
755/10 a 779/13 k.ú Hodolany za �ásti pozemk� statutárního m�sta Olomouce – �ásti 



pozemk� parc.�. 775/2 a 779/1 k.ú. Hodolany v obci Olomouc. 
 

V. Nová záležitost 
 
�lenové komise byli seznámeni s novou poštou: 

a) Statutární m�sto Olomouc, odbor životního prost�edí, odd�lení pé�e o zele� zaslalo pod 
�.j. SmOl/ŽP/55/7986/2008/Jar ze dne 23.4. 2008 dohodu o povolení zvláštního 
užívání ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce na pozemku parc.�. 1721/6 v k.ú. 
Holice  v ul. Šlechtitel� z d�vodu vybudování vodovodní p�ípojky a to od 23.4. 2008 do 
30.4. 2008. 

b) Magistrát m�sta Olomouce, odbor stavební, odd�lení výkonu státní správy v doprav� 
zaslalo rozhodnutí – zvláštní užívání místní komunikace ( chodníku) v ul. Tovární z 
d�vodu sezónního provozu restaura�ního za�ízení „ CAFEBAR APOLONIA“ od 1.5. 2008 
do 31.10. 2008, od 1.5. 2009 do 31.10. 2009, od 1.5. 2010 do 31.10. 2010, od 1.5. 2011 
do 31.10. 2011 ze dne 28.4. 2008 pod �.j. SmOl/OPK/79/1340/2008/Nan. 

c) �lenové komise projednali a všemi hlasy odsouhlasili p�edložení žádosti Rad� m�sta 
Olomouce o svolání jednání k �ešení bezpe�ností situace v okolí domu P�ichystalova 70. 
Žádost je p�ílohou tohoto  zápisu. 

 
VI. Úkoly 

Nebyly uloženy. 

VII. Program p�íští sch�ze 

Projednání došlé pošty. 
 
  VIII. Ukon�ení 
 

P�edsedkyn� ukon�ila sch�zku v 19. 00 hod. P�íští sch�zka se bude konat v 18.00 hod., 
dne  10.6. 2008, v místnosti v budov� základní školy  P�ichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvo�il: David Dohnal 
 
Zápis schválil: Ing. Bc. Marcela Buiglova   
 
 

P�íloha �. 1 zápisu sch�ze Komise m�stské �ásti �. 16 - Nový Sv�t (dále jen KM� 16) ze dne 
13. 5. 2008 
 
V�c: 
 Žádost KM� 16 o svolání jednání k �ešení bezpe�ností situace v okolí domu 
P�ichystalova 70 
 

KM� 16 dlouhodob� se znepokojením sleduje zhoršující se situaci v dom� 
P�ichystalova �. p. 70 a jeho okolí.  V poslední dob� dochází ke kontinuálnímu zhoršování 
bezpe�nosti v této lokalit� Nového Sv�ta. Toto zhoršování samoz�ejm� negativn� ovliv�uje 
kvalitu života v�tšiny obyvatel této m�stské �ásti, nejvíce se však dotýká obyvatel sousedních 
dom� (P�ichystalova �. p. 62, 64, 66 a 68). Tyto domy jsou v naprosté v�tšin� obývány 



seniory, p�i�emž t�i z t�chto dom� jsou m�stem z�izované domy s pe�ovatelskou službou  - 
domy P�ichystalova �. p. 66 a 68 (dále jen DPS). KM� 16 dlouhodob� považuje za více než 
nevhodné situovat do t�sné blízkosti DPS, které mají svým obyvatel�m poskytnout klid a 
bezpe�í ve stá�í, d�m se sociáln� slabými obyvateli.  

V poslední dob� se bezpe�nostní situace v této lokalit� stále zhoršuje, o �emž sv�d�í i 
zvýšený po�et výjezd� M�stské policie Olomouc i Policie �R. Obyvatelé dom� P�ichystalova 
�. p. 62-68 jsou stále �ast�ji napadáni nejen slovn�, ale roste i po�et fyzických napadení 
senior�. V kv�tnu došlo dokonce k situaci, kdy se v no�ních hodinách skupinka nezletilých 
obyvatel domu P�ichystalova �. p. 70 spoušt�la ze st�echy domu P�ichystalova �. p. 68 (DPS) 
po lan� na lodžie v tomto dom�. Této situace si všimnul jeden z obyvatel� tohoto doma a 
celou situaci nahlásil na Policii �R. Ze strany Policie je výsledek celé akce nulový (nikdo 
nebyl p�edvolán, nebylo zahájeno žádné p�estupkové �ízení). Celá tato scéna, která se spíše 
blíží scénám z n�kterých ak�ních film�, skon�ila nutností hospitalizace jednoho z obyvatel 
domu DPS, a to kv�li závažným srde�ním obtížím.  

Obyvatelé m�stské �ásti Nový Sv�t spolu se �leny KM� 16 n�kolik let o�ekávali 
koncep�ní �ešení této situace ze strany Magistrátu m�sta Olomouc (dále jen MmOl.). KM� 16 
však musí se znepokojením konstatovat, že do sou�asnosti žádné takovéto �ešení nebylo by� 
jen p�edloženo k diskuzi. Naopak v posledním roce pozorujeme zhoršování této již tak 
neuspokojivé situace. KM� 16 si je v�doma složitosti tohoto problému, avšak práv� 
s ohledem na tuto komplikovanost s trp�livostí o�ekávala návrh �ešení vzešlý ze strany 
MmOl. Protože se však žádný takovýto návrh v posledních n�kolika letech neobjevil, usnesla 
se KM� 16 na svém pravidelném zasedání dne 13. kv�tna 2008 na vyvolání spole�ného 
jednání zástupc� KM�, Odboru sociálních služeb a zdravotnictví MmOl., Odboru koncepce a 
rozvoje MmOl. a kompetentního zástupce M�stské policie Olomouc. Smyslem tohoto jednání 
by dle KM� 16 m�lo být v první �ad� nalezení prozatímního �ešení vedoucího ke zlepšení 
bezpe�nostní situace v lokalit� (zejména obyvatel dom� P�ichystalova �. p. 62-68). Druhým 
cílem tohoto jednání by m�la být pravidelná spolupráce všech zainteresovaných složek 
vedoucí k nalezení koncep�ního �ešení, a to zejména s ohledem na sou�asný a plánovaný 
rozvoj m�stské �ásti Nový Sv�t  (nap�. parc. �. 735/26, 735/35).  

KM� 16 tímto žádá Radu m�sta Olomouce o zorganizování uvedeného jednání. 
�lenové KM� 16 spolu s obyvateli m�stské �ásti Nový Sv�t doufají, že bezpe�nost obyvatel 
m�sta Olomouce pat�í mezi priority MmOl.  

 

 


