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

Zápis ze sch�zky ze dne 9.9. 2008 
 

I. Zahájení 
 

KM� �. 16 - Nový Sv�t  se sešla na pravidelné sch�zce v 18.00 hod., dne  9.9. 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 
                                                          Bc.David Dohnal 
                                                               Lubomír Faltýnek 
                                                               Josef Kova�ík  
                                                        Ing. B�etislav Kvapil 
                                                              Stanislav Pazderka 
                                                              Ivanka  Weinertová  
 
Nep�ítomni:                                            Mgr. Isabela Pospíšilová 
                                                                                                                            
Hosté:                                                    p. Smékal           
                                                                                         
                                                  
  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) �lenové komise  upozor�ují na nutnost  opravy �ásti komunikace v ul. P�ichystalova p�i 
odbo�ení na ul. Bor�vkovou a nutnost opravy �ásti chodníku na ul. Ru�ilova, který je 
propadlý do kanalizace. Dále žádají o vykácení náletové zelen� na pozemcích 
statutárního m�sta Olomouce, která znemož�uje �ádný výhled v k�ižovatce 
P�ichystalova – Bor�vková a o�ezání b�íz a ostatních d�evin v ul. Holické zejména p�ed 
objektem POLICIE �R. V�tve b�íz a jiné náletové zelen� omezují pr�chod po chodníku. 

b) Dále �lenové komise upozor�ují na nutnost pro�ezu zelen� v míst� sjezdu z estakády 
k benzínové pump� v ul. Babi�kova. Zele� zabra�uje �ádnému rozhledu v k�ižovatce 
vedoucí k benzínové pump�. P�edsedkyn� zajistí p�edání tohoto podn�tu p�íslušnému 
orgánu. 

c) Na jednání komise bylo odsouhlaseno umíst�ní lavi�ky v prostoru zelené plochy 
v prostoru k�ižovatky Holická a P�ichystalova. P�edsedkyn� zjistí cenu lavi�ky a zajistí 



instalaci.  
d) Host p�ítomný p�i jednání komise  p. Smékal bytem Sudova 18, Olomouc vystoupil na 

s požadavkem na opravu chodníku p�ed jeho domem. Požadavek bude p�edán 
Technickým službám m�sta Olomouce a.s. k realizaci.  

e) P�edsedkyn� informovala p�ítomné o možnosti vyhledání drobných rekrea�ních ploch 
umíst�ných na území m�sta Olomouce na web. stránkách m�sta- www.olomouc.eu-
d�tská h�išt�.  

 
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/55/12886/2008/Jar ze dne 21.7. 2008 dohodu o povolení zvláštního 
užívání ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce v ul. Šlechtitel� z d�vodu provád�ní 
výkopových prací, startovací jámy a to pro provedení protlaku pro optický kabel a to od 
28.7. 2008 do 3.8.. 2008. 

b) Statutární m�sto Olomouc, odbor životního prost�edí, odd�lení pé�e o zele� zaslalo pod 
�.j. SmOl/ŽP/55/12844/2008/Jar ze dne 21.7.2008 dohodu o povolení zvláštního 
užívání ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce v ul. Šlechtitel� z d�vodu provád�ní 
výkopových prací – pokládky telefonních kabel� a to od 21.7. 2008 do 4.8.. 2008. 

c) Magistrát m�sta Olomouce, odbor stavební, odd�lení výkonu státní správy v doprav� 
zaslalo pod �.j. SmOl/OPK/79/2554/2008/Nan. ze  dne 10.6. 2008 rozhodnutí – 
zvláštní užívání místní komunikace (chodníku) v ul. Sudova 30  z d�vodu havárie 
vodovodního �adu a to od 29.5. 2008 do 7.6. 2008.  

d) Magistrát m�sta Olomouce, odbor stavební, odd�lení výkonu státní správy v doprav� 
zaslalo pod �.j. SmOl/OPK/79/3720/2008/Nan. ze  dne  11.8. 2008 rozhodnutí – 
zvláštní užívání místní komunikace ( chodníku) v ul. Tovární a Holické  z d�vodu 
pokládky telefonních kabel� a to od 13.8. 2008 do 20.8. 2008.  

e) Statutární m�sto Olomouc odbor majetkoprávní zaslalo pod �.j. 
SmOl/Maj/22/2653/2006/Sk ze dne 19.6. 2008 žádost o sd�lení stanoviska 
k pronájmu �ásti pozemk� za ú�elem z�ízení vjezdu a studny na užitkovou vodu  - 
pozemek parc. �. 841/41 a 841/29 k.ú. Hodolany, obec Olomouc.                                                        
Hlasování – pro: 9      proti: 0        zdržel se: 0 . 

f) Statutární m�sto Olomouc odbor majetkoprávní zaslalo pod �.j. 
SmOl/Maj/22/4351/2008/Go ze dne 9.7.2008 žádost o sd�lení stanoviska k prodeji 
pozemk� za ú�elem z�ízení d�tského parku - pozemek parc. �. 2419 a 710/7 k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc.     

      Hlasování – pro: 9      proti: 0        zdržel se: 0 . 
 
�lenové komise schválili po�adí plánu investic na rok 2009. Jedná se o tyto investice: 

1. Rekonstrukce komunikace a obratišt� autobusu ul. P�ichystalova. 
2. Zbudování místnosti pro KM�. 
3. Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Ru�ilova. 
4. Rekonstrukce vozovky ul.Nálevkova. 



5. Výstavba parkovacích stání a d�tského h�išt� u byt. dom� P�ichystalova 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58 a 60. 

         Tento návrh bude p�edložen odboru investic MmOl. 
 
         P�edsedkyn� komise informovala p�ítomné o probíhající petici na podporu realizace 
p�ím�stského lesa v Olomouci – Holici. Cílem petice je podpo�ení vybudování p�ím�stského 
lesa v k.ú. Holice u Olomouce ( viz mapka). Všichni �lenové komise tuto iniciativu podporují 
s tím, že bylo dohodnuto, že p�edsedkyn�, v p�ípad� souhlasu majitel� prodejen potravin a 
textilu na ul. P�ichystalova, umístí peti�ní archy s informa�ními materiály v t�chto prodejnách. 
Tyto materiály by zde byly umíst�ny do poloviny listopadu 2008 a poté odevzdány 
organizátor�m petice. Další materiály týkající se informací k této petici budou vyv�šeny 
v informa�ní vitrín� KM� �.16 ( ZŠ P�ichystalova) a v domech s pe�ovatelskou službou ( ul. 
P�ichystalova). 
 

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  14.10. 2008 v místnosti v budov� základní školy  P�ichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvo�il a schválil: Ing. Bc. Marcela Buiglová   


