
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět

Zápis ze schůzky ze dne 12.10, 2010

I. Zahálení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 12.10. 2010
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 ( p ředsedkyně)

Růžena Čecháková
Xl‚rt.David Dohnal
Ing. Břetislav Kvapil

Stanislav Pazderka
Mgr. Isabela Pospíšilová,

Ivanka Weinertová

Nepřítomni: Lubomír Faltynek

	

.
Hosté: p.Smékal (ul. Sudova), p.Miler ml. a st.(ul. Přichystalova), p.Vašiček (ul.
Kanadská) a p. Mokrovics (ul. Kanadská) a dále zástupci POLICIE ČR a Městské policie
Olomouc

III. Schválení zápisuzminulé schůzky

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

IV. Otevřené body
Přítomní členové komise byli seznámeni:

• s předáním plánu investic na rok 2011 za městskou část Nový Svět na odbor
investic Magistrátu města Olomouce.

Členové komise požádali přítomné zástupce Městské policie Olomouc a Policie ČR, aby
prováděly kontrolu parkování na ul. Přichystalova, neboť na této ulici v úseku od ul. Ručilova
po ul. Boční parkují ve směru k ul. Holické automobily.

Při jednání vystoupili přítomní hosté s následujícími požadavky:
Pan Smékal požaduje vyznačení přechodu pro chodce v ul. Sudova a to v místě křižovatky

ul. Sudova a Prichystalova. Dále upozorňuje na úzký vjezd do ul. Přichystalova z ul. Holické.
Zejména autobusy mají. problémy s najížděním do ul. Přichystalova, kdy musí čekat než se
uvolní jízdní pruh v protism ěru.



Pan Miler ml. upozorňuje na nevhodné vysázení růží u parkovacích zálivů u základní školy

Přichystalova, kdy při vystupování z vozidla osoby vystupují p římo do záhonů s těmito růžemi.
Vznesl požadavek, zda by zde místo růží nemohla být zaseta tráva. Dalším jeho požadavkem,
ke kterému se připojil i p. Miler st. byl požadavek na osazení dopravního značení na konci
ulice Přichystalova. ( křižovatka ul. Prichystalova a ul. Rybářská) a to dopravní značky „slepá
ulice” a „obytná zóna”. Dále upozorňují na skutečnost, že na konci ul. Přichystalova trčí ze
země hydranty a betonové patky ze základů VO - zůstalo nedokončeno po rekonstrukci ul.
Přichystalova. Dále upozorňují na skutečnost, že si někteří řidiči motorových vozidel králi
cestu směrem kul. Dolní novosadská kolem p řečerpávací stanice umístěné na konci ul.
Přichystalova a to přes polní cestu k řece Moravě. Požadují, aby se touto věcí zabýval odbor
dopravy Magistrátu města Olomouce a osadil zde příslušné dopravní značení.

Pan Vašiček a p. Mokrovics upozorňují na nutnost odřezání zbytku trubky trčící z chodníku
v křižovatce ul. Přichystalova a Kanadská, která zde zůstala po odstraněné dopravní značce.
Oba pánové dále vznesli dotaz a to, zda bylo nutné v této křižovatce, ale i v křižovatce
Přichystalova a Pittsburská umístit dopravní značku „stůj dej přednost v jízdě”, když před
rekonstrukcí ul. Přichystalova zde byly pouze dopravní zna čky " dej přednost v jízdě". Další
jejich připomínka se týkala ukončené rekonstrukce ul. Přichystalova. V průběhu této
rekonstrukce došlo k poškození chodníku a komunikace v ul. Kanadské ( nap ř. propadení
v některých místech), což bylo způsobeno parkováním a ježděním těžké techniky ( byla
předložena fotodokumentace), a proto požadují jejich opravu. Totéž se týká i parkoviště před
obchodem s potravinami „Prejza” .

Nová záležitost

Členové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) MmOl, odbor stavební, oddělení výkonu státní správa v dopravě zaslal rozhodnutí ze dne

14.9. 2010 pod č.j. SMO1/OPK/79/3824/2010/Nan, kterým povoluje zvláštní užívání
místní komunikace v ul. Sudova 11, v Olomouci, chodník z důvodu rekonstrukce
přípojek RD od 14.7. do 14.8. 2010.

b) MmOl, odbor životního prost ředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce havárie vodovodního řadu
Sudova 18, Olomouc (od 21.9. 2010 - do 30.9. 2010) ze dne 29.9. 2010 pod čj.

SmOl/ŽP/ 55/ 14171/2010/Jar.

c) MmOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslal dohodu o povolení
zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce - umístění stavebního zařízení
- kontejner WC - TOI, oplocený skladový prostor, Přichystalova za č. 71b,c Olomouc (od
4.10. 2010 - do 30.11. 2010) ze dne 29.9. 2010 pod čj.

SmOl/ŽP/55/ 14259/2010/Jar.

V Y e Programpříští schůze

Projednání došlé pošty.



VII . Ukončení

Předsedkyně ukončila schůzku v 19.00 hod. Další schůzka se bude konat dne 9.11. 2010
v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.

Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová
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