
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze sch ůzky ze dne 12.2. 2013 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  12.2. 2013 
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  Buiglová ( předsedkyně) 

                                                                    Růžena  Čecháková  
                                                            Mgr.David   Dohnal 
                                                            Ing. Monika Holečková 
                                                            Ing. Břetislav  Kvapil  
.                                                          Mgr. Isabela Pospíšilová 
                                                                    Ivanka  Weinertová  
                                                  
                                                                                                                 

Hosté:2 obyvatelé městské části Nový Svět, zástupce městské policie Olomouc a policie ČR   
   Nepřítomni: RNDr. Jiří  Holinka, PhD 
  
                                                                                                                  
  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 

 
Přítomní hosté obyvatelé městské části Nový Svět se dostavili na jednání komise s dotazem, 
zda byl zodpovězen jejich podnět týkající se provedení rekonstrukce kanalizace v ul. 
Kanadské. Předsedkyně jim sdělila, že reakci na jejich podnět uvedený v zápise ze dne 8.1. 
2013 dosud neobdržela. Předsedkyně zaurguje odpověď. 
 
Přítomný zástupce městské policie Olomouc byl požádán přítomnými členy komise i hosty, 
aby byly opět prováděny pravidelné kontroly osobních vozidel parkujících v ul. Přichystalova 
a v souvislosti s nárůstem krádeží v lokalitě, aby byly prováděny i kontroly příslušníky 
městské policie ve vedlejších ulicích např. Borůvková, Jahodová, Malinová, Rybízová, 
Brusinková atd. 
 
Předsedkyně komise informovala přítomné o přidělení částky 300 000,- Kč. na opravy 
komunikací v lokalitě. Opravy se opětovně navrhují přes odbor dopravy MMOl. V této 



 

 

souvislosti bylo dohodnuto, že na příští schůzce budou projednány návrhy na opravy 
předložené jednotlivými členy komise. 
 
Členové komise opětovně žádají, původní žádost byla uvedena v zápise KMČ ze dne 11.12. 
2012, statutární město Olomouc o prověření užívání rodinného domu Přichystalova 17, č.p. 
39, část obce Nový Svět v Olomouci, který je dlouhodobě užíván k ubytování většího počtu 
osob. Komise žádá o prověření rodinného domu příslušnými státními orgány např.  Krajskou 
hygienickou stanicí a sociálními orgány. 
 

V. Nová záležitost 
Členové komise byli seznámeni s novou poštou: 

• SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslalo pod č.j. 
SMOl/ŽP/55/30/2013/Jar ze dne 9.1. 2013  dohodu o povolení zvláštního 
užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce v rozsahu  4 m2 v ul. 
Velkomoravská 1x, Holická 2x a Babičkova 1x pro umístění reklamní tabule typu 
„A“ – 4ks od 1.1. 2013 do 31.12. 2013. 

• SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslalo pod č.j. 
SMOl/ŽP/55/80/2013/Jar ze dne 16.1. 2013  dohodu o povolení zvláštního 
užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce v rozsahu 480 m2 v ul. Holická ( od 
ul. Šlechtitelů po žel. trať) výkopové práce  Olomouc, Šantova SMC Develop -  VN, 
RVN od 14.1. 2013 do 15.2. 2013. 

• SMOl, odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň zaslalo pod č.j. 
SMOl/ŽP/55/140/2013/Jar ze dne 28.1. 2013  dohodu o povolení zvláštního 
užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce v rozsahu 20 m2 v ul. Tovární 42 
pro umístění předzahrádky pro sezónní restaurační provoz- prodloužení od 1.10. 
2012 do 31.1. 2013. 

 
VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 18.30 hod. Další schůzka se bude konat dne  12.3. 2013 
v 18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

      Zápis vytvořila a schválila: Ing. Bc. Marcela Buiglová   
 


