KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 13.10. 2009

I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 13.10. 2009
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
II.

Prezence

Předsedkyně zahájila schůzku.
Přítomny byly následující osoby:

Ing. Bc.Marcela Buiglova ( předsedkyně)
Růžena Čecháková
Bc.David Dohnal
Ing. Břetislav Kvapil
Stanislav Pazderka
Mgr. Isabela Pospíšilová
Ivanka Weinertová
Nepřítomni:

Lubomír Faltýnek

Hosté: Magistrát města Olomouce - odbor dopravy Ing. L. Hopp
Magistrát města Olomouce - odbor investic M. Novotný
za zhotovitele stavby „Rekonstrukce ul. Přichystalova“ sdružení OHL ŽS a STRABAG
– Ing Jiří Kantorek
Dopravní podnik města Olomouce – p. Kršjak
2 zástupci Městské Policie Olomouc
přibližně 100 občanů
III.

Průběh schůzky

Předsedkyně KMČ č. 16 seznámila přítomné s programem schůzky – projednání změny
trasy linky č. 13 a „Rekonstrukce ul. Přichystalova“ .
1. Ke změně trasy linky č. 13 se vyjádřil zástupce MmOl - odboru dopravy Ing. Hopp. Ten
přítomným občanům uvedl důvod, proč došlo ke změně trasy. V průběhu jeho
vystoupení se strhla diskuze. Přítomní občané nesouhlasili s e změnou trasy a žádali
navrácení této linky do původní trasy. Byla navržena i úprava nové trasy s tím, aby linka
zastavovala na ul. Vejdovského. Slova se taktéž v průběhu vystoupení Ing. Hoppa ujal
zástupce Dopravního podniku, který o věci diskutoval.
2. S průběhem stavebních prací na rekonstrukci ul. Přichystalova seznámil přítomné
zástupce provádějící firmy. V průběhu jeho vystoupení se opětovně strhla diskuze, která

se týkala obsluhování lokality městskou hromadnou dopravou, parkování vozidel
v uzavřených částech a vedení dopravy. Vzhledem k tomu, že komisi ani občanům nebyl
předložen konkrétní návrh, jak bude zajištěna obslužnost lokality, bylo dohodnuto, že
bude svoláno jednání, na které bude pozván zástupce KMČ a kde bude již předložen
konkrétní návrh plánu organizace výstavby. S tímto návrhem zástupce komise seznámí
ostatní členy komise a následně i občany.
Občané přítomni na jednání komise podali stížnost na způsob změny trasy linky č.13 a dále
stížnost na neprojednání této změny s KMČ č.16.
Občané městské části Nový svět mají prioritní požadavek , aby autobus MHD zastavoval na ul.
Vejdovského.
KMČ č. 16 vyslovuje souhlas s tím, aby odbor dopravy MmOl provedl takové úpravy linky č.
13, aby zastavovala na ul. Vejdovského.
KMČ č. 16 je dlouhodobě znepokojena soustavnou nekomunikací odboru dopravy MmOl
s komisí. KMČ č. 16 žádá odbor dopravy MmOl, aby příprava významných změn týkajících se
dopravní situace v městské části Nový svět s ní byla v budoucnu konzultována.
IV. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku přibližně ve 20.00 hod. Další schůzka se bude konat dne
10.11. 2009 v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20,
Olomouc.
Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová

