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

Zápis ze sch�zky ze dne 13.1. 2009 
 

I. Zahájení 
 

KM� �. 16 - Nový Sv�t  se sešla na pravidelné sch�zce v 18.00 hod., dne  13.1. 2009 
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�) 
                                                               Bc.David Dohnal 
                                                               Lubomír Faltýnek 
                                                               Josef Kova�ík  
                                                              Stanislav Pazderka 
                                                      Mgr. Isabela Pospíšilová 
:                                                             Ivanka  Weinertová  
 
                                                      
Omluveni:                                             R�žena �echáková 
                                                       Ing. B�etislav Kvapil 
 
Hosté:                       POLICIE �R- podprap.V. Va�hara 
                                 M�stská Policie Olomouc 
                                                  
  III. Schválení zápisu z minulé sch�zky 
 

Sch�zka v  prosinci r. 2008 se nekonala. 
 

IV. Otev�ené body 
 

Zástupce  POLICIE �R- podprap.V. Va�hara seznámil p�ítomné s tím, že v souvislosti 
s reformou Policie �eské republiky se k 1. lednu 2009 zm�nila organiza�ní struktura 
Okresního �editelství Policie �R v Olomouci. P�vodní struktura Okresního �editelství P�R 
Olomouc se nov� rozd�luje na dva samostatné územní odbory Krajského �editelství policie 
Severomoravského kraje: 
- územní odbor vn�jší služby Olomouc 
- územní odbor služby kriminální policie a vyšet�ování Olomouc. 
 
Územní odbor vn�jší služby Olomouc zahrnuje: 
- dopravní inspektorát 
- obvodní odd�lení Olomouc I 
- obvodní odd�lení Olomouc II 
- obvodní odd�lení Olomouc III 
- obvodní odd�lení Olomouc IV 



- obvodní odd�lení Olomouc Litovel 
- obvodní odd�lení Olomouc Lutín 
- obvodní odd�lení Olomouc Moravský Beroun 
- obvodní odd�lení Olomouc Šternberk 
- obvodní odd�lení Olomouc Uni�ov 
- obvodní odd�lení Olomouc Velká Byst�ice 
- odd�lení hlídkové služby. 

 
 
Územní odbor služby kriminální policie a vyšet�ování Olomouc zahrnuje 

- 1. odd�lení obecné kriminality 
- 2. odd�lení obecné kriminality 
- 3. odd�lení obecné kriminality 
- 4. odd�lení obecné kriminality 
- 1. odd�lení hospodá�ské kriminality 
- 2. odd�lení hospodá�ské kriminality 
- odd�lení kriminalistické techniky 
- skupina p�ípadových analýz. 

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

a) Statutární m�sto Olomouc, odbor majetkoprávní pod �.j. SmOl/Maj /22/5212/2008 ze 
dne 25.11. 2008 požádalo �leny KM� o stanovisko k výp�j�ce majetku statutárního 
m�sta Olomouce a to pozemku parc. �. 724/2 ostatní plocha o vým��e 6196 m2 v k.ú. 
Hodolany v obci Olomouc za ú�elem užívání fotbalového h�išt� a tenisových kurt� TJ 
Sokolem Olomouc- Nový Sv�t zastopený p. �echovským. Všichni p�ítomní �lenové 
souhlasili s výp�j�kou, ale za t�chto podmínek: 
_  výp�j�itel zajistí �ádné parkování uživatel� fotbalového h�išt� a tenisových kurt� ( nyní 
parkují na zelené ploše) a to nejlépe vybudováním park. stání  a vybudování �ádného 
vstupu na fotbalové h�išt�, 

- výp�j�itel zajistí �ádný úklid  ploch, které jsou p�edm�tem výp�j�ky- se�ení trávy, úklid 
listí a v�tví spadaných ze strom� a o�ez strom� a náletové zelen�, 

-  výp�j�itel zajistí odstran�ní stávajícího nefunk�ního a zdevastovaného oplocení v ul. 
P�ichystalova a pop�. zajistí výstavbu oplocení nového. 

b) P. Ing. Ivana Ot�ísalová se dopisem ze dne 12.ledna 2009 obrátila na �leny komise 
s podn�tem k okamžitému �ešení neut�šené situace se silni�ní komunikací na konci ul. 
P�ichystalova. Tento podn�t bude p�edán odboru dopravy Magistrátu m�sta Olomouce 
k vy�ízení. 

c) P�edsedkyn� KM� seznámila p�ítomné s obsahem dopisu, kterým 1.nám�stek 
primátora Mgr. Svatopluk S�udlík informoval o stavu podané petici ob�an� na podporu 
vybudování p�ím�stského !Holického lesa“. 

 
 
 
 



VI. Úkoly 

P�edsedkyn� KM� byla pov��ena �leny KM�, aby dala podn�t odboru dopravy Magistrátu 
m�sta Olomouce k p�emíst�ní autobusové zastávky v ul. P�ichystalova ( kone�ná) na 
p�vodní místo. �lenové KM� požadují, aby zastávka byla v co nejkratším termínu 
p�emíst�na na p�vodní místo a aby v tomto míst� byla provedena opravy komunikace 
v�etn� uli�ní vpusti a pop�. provedena taková úprava, která by umož�ovala 
bezproblémový nástup imobilních ob�an� do autobus�. Sou�asná úprava p�emíst�né 
zastávky je nevyhovující jak z hlediska estetického tak bezpe�nostního a funk�ního.   
 

VII. Program p�íští sch�ze 

Projednání došlé pošty. 
 
  VIII. Ukon�ení 
 

P�edsedkyn� ukon�ila sch�zku v  19. 00 hod. Další sch�zka se bude konat dne 10.2. 
2009 v 18.00 hod.  v místnosti v budov� základní školy  P�ichystalova 20, Olomouc. 
 

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


