KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 14.10.2014

I.

Zahájení

KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 14.října 2014
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
II.

Prezence

Přítomny byly následující osoby: Ing.Bc.Marcela Buiglova (předsedkyně)

Růžena Čecháková
Ing. Břetislav Kvapil
Tomáš Pavlůsek
Ivanka Weinertová
Nepřítomni: Ing. Monika Holečková

Mgr. Isabela Pospíšilová - omluvena
Hosté: zástupci městské policie Olomouc a policie ČR, 2 občanky místní části Nový svět (
Ručilova 10)
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Předsedkyně přečetla zápis z minulé a předminulé schůzky. Zápisy byly schváleny.
IV.

Otevřené body

Předsedkyně opětovně informovala přítomné o předání požadavků za KMČ č. 16 na
investiční akce na rok 2015. a to :
1. Pokračování cyklostezky směrem do městské části Nový Svět s výhledem na
prodloužení do městské části Holice ( od kruhového objezdu u Teplárny po kruhový
objezd u Baumaxu). Na stavební záměr již byla vydána příslušná správní povolení.
2. Rekonstrukce komunikace před bytovým domem Ručilova 7, 9 a 11. Požadavek na
zpracování projektové dokumentace.
Předsedkyně informovala přítomné, že obdržela CD s výstupy projektu – riziková území při
extrémních přívalových srážkách na území města Olomouce. Cílem tohoto projektu bylo
prověřit odtokové poměry na území města Olomouce, vyhledat lokality ohrožené bleskovými
povodněmi a pro tyto navrhnout příslušná protipovodňová opatření. CD je uloženo u
předsedkyně komise.

Komise a přítomní hosté ( Ručilova 10) požádali zástupce městské policie Olomouc a Policie
ČR o provádění kontrol volně pobíhajících psů v lokalitě městské části Nový Svět a v případě
zjištění porušení vyhlášky, která upravuje danou problematiku, i případné sankcionování
majitelů psů. Totéž se týká i znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy. Dále
požádali o kontrolu rychlosti automobilů na komunikaci od mostu U dětského domova po
žel. přejezd a usměrňování řidičů při překročení rychlost ( rychlost je zde omezena na 30
km/hod.).
Občanky z byt. domu Ručilova 10 upozornily na propadlý chodník u tohoto byt. domupatrně po provedené opravě inž. sítě a požádali o jeho opravu. Předsedkyně předá žádost na
odbor dopravy MMOl.
Na jednání komise se dostavila zástupkyně odboru koncepce a rozvoje MMOl a fa: Zahrada,
které prezentovali studii zeleně navrženou v ul. Sudova. Členové komise se studií souhlasí a
požádali, aby v rámci této akce byly i instalovány odpadkové koše a nebyly instalovány
lavičky.
Komise požaduje vyčištění zanesených košů u dešťových vpustí v komunikaci v ul.
Přichystalova, tyto neplní řádně svou funkci.
Komise dále upozorňuje na zlomenou betonovou zákrytovou desku u šachty v komunikaci
vedené podél žel. náspu směrem na Prostějov ( za žel. přejezdem). Hrozí její propadnutí do
kanal. šachty a odkrytí celé šachty ( hrozí nebezpečí úrazu).
Nová záležitost
1.
SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých věcí ve
vlastnictví statutárního města Olomouce.
Nemovitá věc:
pozemek parc. č. 566/7 orná půda o výměře 2792 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc.
Záměr žadatele:
Předmětný pozemek se nachází mezi železniční tratí a areálem bývalého Nealko. Statutární
město Olomouc, odbor majetkoprávní žádá o obecné vyjádření k možným budoucím
pachtům předmětného pozemku (např. z důvodu změny subjektu na straně pachtýře) za
účelem užívání zahrádky. Platnost stanoviska má být do 31.12. 2015.
Všichni přítomni členové souhlasí s pachtem.
2.
MMOl, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací zaslal
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace (vozovka, chodník) v ul.
Šlechtitelů (od 7.10. do 15.10. 2014) z důvodu napojení vozovky a chodníku na nové
parkoviště, a to ze dne 6.10. 2014 pod č.j. SMOl/OPK/79/4055/2014/Nan.

3.
MMOl, odbor životního prostředí zaslal dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně
zábory a výkopové práce – rekonstrukce kanalizační přípojky – Tovární 19 ( od 15.9. do
10.10. 2014) ze dne 22.9. 2014 pod č.j. SMOl/192424/2014/OZP /PZ/Jar.
VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila schůzku v 18:45 hod. Další schůzka se bude konat dne 11.11. 2014
v 18.00 hod. v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

