
   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový Svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 8.12. 2009 

 

I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  8.12. 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 
                                                               Lubomír Faltýnek 
                                                       Ing. Břetislav Kvapil 
                                                              Stanislav Pazderka 
                                                     Mgr. Isabela Pospíšilová  
                                                             Ivanka  Weinertová  
 Neomluveni: Bc.David Dohnal    
 Hosté:            7 občanů městské části Nový Svět 
                       2 zástupci Městské policie Olomouc 
                                                                                                                     
  III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 
Předsedkyně přečetla zápis z minulé schůzky. Zápis byl schválen v přečteném znění 
všemi přítomnými členy KMČ.  

 

IV. Otevřené body 
 

   Členové komise se zabývali již probíhající rekonstrukcí komunikace a inž. sítí v ul. 
Přichystalova s tím, že při jednání přítomni občané taktéž vystoupili s připomínkami k této 
akci. Přítomni občané a členové komise mají následující připomínky: 

• dosud nejsou zajištěny provizorní zpevněné trasy pro pěší v úsecích dotčených 
rekonstrukcí. Nutno ihned řešit. 

• nutno ihned provést provizorní úpravu odfrézované komunikace, která je užívaná 
veřejností.  

• frézování živičného povrchu komunikace provádět po menších úsecích. 
• za žel. přejezdem na ul. Holické omezit rychlost na 30 km/h v obou směrech a to 

z důvodu přecházení občanů a dětí k autobusovým zastávkám. 
• nutno informovat občany, že mimořádná linka 777  neslouží pouze pro důchodce, ale 

pro všechny občany.  
Předseda Bytového družstva Ručilova podal stížnost na nadměrný pohyb staveb. techniky a 
autobusů na komunikaci před jejich panel. domem Ručilova 7, 9, 11, 13 což má mimo jiné za 



následek  poškozování komunikace před tímto domem. Tato komunikace nebyla na tuto zátěž 
stavěna. 
 
Občan přítomný na jednání vznesl požadavek na obsluhování mimořádné linky 777 i o 
víkendech a posunutí této linky před  sedmou hodinu ranní. 
 
Členové komise opětovně upozorňují na špatný zdravotní stav kaštanů v ul. Holické u 
bývalého Nealka.  
 
Členové komise schválili termíny konání schůzek na rok 2010. Schůzky se budou konat vždy 
každé druhé úterý v měsíci v 18:00 hod. odpoledne v budově Základní školy a školky 
Přichystalova  mimo letní prázdniny ( červenec a srpen). 
12.ledna, 9.února, 9.března, 13.dubna, 11.května, 8.června 
14.září, 12.října, 9.listopadu, 14.prosince. 
 
Členové komise se dohodli, že gratulace jubilantům pro rok 2010 budou probíhat na Radnici, 
s tím, že nevyzvednuté balíčky budou jubilantům dodatečně rozneseny.  

 
   V.  Nová záležitost 

 

Členové komise byli seznámeni s novou poštou: 

a) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení 

zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – výkopové práce- havárie 

vodovodního řadu ul. Tovární ( za kotelnou) , ( od 11.11.  2009 –  do 20.11. 2009 ) ze dne 

18.11. 2009 pod č.j. SmOl/ŽP/55/18290/2009/Jar. 

b) MmOl, odbor stavební oddělení výkonu státní správa v dopravě zaslal rozhodnutí o 

úplné uzavírce místní komunikace v ul. Přichystalova v úseku od ul. Boční k ul. 

Ručilova. Důvodem uzavírky je  rekonstrukce komunikace  v ul. Přichystalova ( od 

30.11. 2009 – do 31.1. 2009 ) ze dne 26.11. 2009 pod č.j. 

SmOl/OPK/79/5193/2009/Ja. 

c) Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní pod č.j. SmOl/Maj 

/22/5212/2009/Sk ze dne  9.11. 2009 požádalo členy KMČ o stanovisko k pronájmu  

majetku statutárního města Olomouce : 

• pozemek parc. č. 1258  zast. Plocha a nádv. o výměře 24 m2 v k.ú. Hodolany, 

 obec Olomouc. 

Předmětné pozemky se nacházejí při ul. Přichystalova. Jedná se o pozemek pod stavbou 

šaten a soc. zařízení ve vlastnictví TJ SOKOL Nový Svět.  

Všichni přítomní členové komise odsouhlasili pronájem. 

 

VII. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VIII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v  19. 00 hod. Další schůzka se bude konat dne 12.1. 
2010 v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 



 
      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová   


