
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 12.11. 2013 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 12.11. 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 

                                                     RNDr. Jiří  Holinka, PhD,   

                                                          Ing. Břetislav  Kvapil  

                                                                    Ivanka  Weinertová  

                                                  

                                                                                                                

 Hosté: p. Pavlusek, p. Jeřábková, p. Košár, p. Smékal, p. Hudec, zástupci  městské 

policie Olomouc,    

 Nepřítomni: Mgr. Isabela Pospíšilová  

                                                                                                                  
  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 zástupci městské policie byli požádání, o provádění kontrol v nočních hodinách 

v části pod estakádou v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého (ul. Holická) směrem 

k areálu Středomoravské vodárenské a.s.. Tento požadavek byl vznesen  p. Hudcem, který 

současně požádal o doplnění lamp veřejného osvětlení ve výše uvedeném úseku. Veřejné 

osvětlení zde chybí. Dále požádal o zrušení vysázených růží před budovou základní školy a 

mateřské školky Přichystalova. Růže omezují vystupování osob z  automobilů 

zaparkovaných v zálivech. Tento druh zeleně zde byl vysázen zcela nevhodně. Pan Hudec 

dále požádal o ořezání vzrostlé břízy umístěné v ul. Kanadské. V současné době bříza 

zastiňuje lampu veřejného osvětlení, které neplní svou funkci. Přítomní členové komise i 

hosté se k požadavkům p. Hudce připojili. 

 

Paní Jeřábková a p. Košár požádali o omezení rychlosti na komunikaci spojující městskou 

část Nový Svět a Nové Sady – ul. Rybářská, U dětského domova, a to z důvodu možné 



 

 

kolize automobilů s chodci. Současně požádali, aby statutární město Olomouc v tomto 

úseku vybudovalo chodník a veřejné osvětlení. Taktéž požadují vybudování lávky pro pěší 

vedle železničního mostu přes řeku Moravu a dokončení cyklostezky pod mostem přes řeku 

Moravu směrem od Galerie Šatovka včetně dobudování propojovacího chodníku  na levém 

břehu řeky Moravy na ulici Velkomoravskou. Dále požadují vybudování veřejného 

osvětlení vedle zpevněných komunikací podél řeky Moravy. Přítomní členové komise i 

hosté se připojili k požadavkům omezení rychlosti, vybudování chodníku a veřejného 

osvětlení směrem do městské části Nové Sady, dobudování cyklostezky směrem od Galerie 

Šatovka  a  dobudování chodníku na ul. Velkomoravskou.    

 

Pan Smékal požaduje doplnění odpadkových košů v ul. Sudova. Přítomní členové komise i 

hosté se k požadavku připojili.    
 

V. Nová záležitost 

 

Nebyly projednávány. 
 

VI. Program příští schůze 

Projednání došlé pošty. 

 

  VII. Ukončení 

 
Předsedkyně ukončila schůzku v 19:00 hod. Další schůzka se bude konat dne  10.12. 203 v 
18.00 hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   
 


