
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 14.4.2015 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  14. dubna 2015 
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise nebyla usnášení 
schopná po celou dobu jednání. 
 

II. Prezence 
 
Přítomny byly následující osoby:  Ing.Bc.Marcela Buiglova (předsedkyně)  
                                                             Ing.Monika Holečková 

               Vladimír Kauer  
        Ing.Břetislav Kvapil  

                                                                  Lenka Maršálová Doležalová 
              Pavel Mulák 
              Tomáš Pavlůsek 

                                                        Mgr. Isabela Pospíšilová     
  
Hosté: zástupce : zástupce městské policie, 2 občanky městské části Nový Svět – ul. Sudova 

                                                                                                                  
III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 
Zápis byl  schválen,  komise byla usnášení schopná po celou dobu jednání.   
 

IV. Otevřené body 

 

Předsedkyně komise informovala přítomné o stanovisku odboru dopravy MMOL k podnětu 

p. Kratochvílové, Sudova 23, Olomouc, ve věci propadu na vjezdu u jejího domu. Stanovisko 

je takové, že vjezd k citovanému domu je v majetku vlastníka nemovitosti a tudíž opravy na 

tomto vjezdu si musí provádět vlastník nemovitosti. V tomto případě vlastník domu Sudova 

23, Olomouc. Dále zástupce odboru dopravy MMOL upozornil, že v místě propadu je 

dešťová vpusť, která je napojena na dešťovou vpusť v ul. Sudova, která je ve vlastnictví 

statutárního města Olomouc.   

 

Předsedkyně komise seznámila přítomné s dopisem, který obdržela, a ve kterém p. Ruslan 

Kadiev žádá o opravu komunikace na konci ul. Sudova. Požadavek bude předán na odbor 

dopravy MMOL. 

 

Předsedkyně komise seznámila přítomné s možností nechat provést opravy chodníků a 

komunikací v lokalitě tak, jak každoročně s tím, že je na tyto opravy k dispozici částka 

300 000,- Kč. Dále je k dispozici částka 130 000,- s kterými je možno disponovat na další 

opravy  nebo další aktivity  organizované komisí ( dětský den, výzdoba vánoc, ročenky apod.) 

Členové komise na jednání odsouhlasili, že z částky 300 000,- Kč. se provede oprava 



 

 

chodníku k byt. domu Ručilova 10, Olomouc, která bude navazovat na již opravený chodník 

k byt. domu Ručilova 8, Olomouc. Dále bude opraven chodník v ul. Sudova ( strana u 

kulturního domu LOLA) a to v délce tak, aby se vyčerpala celá částka určená na opravy pro 

rok 2015. Objednávku zajistí u  Technických služeb a.s. předsedkyně komise.  

 

Na jednání komise byly přítomny 2 občanky, které přišly s podněty týkající se dětských hřišť 

v lokalitě. Upozornily na špatný technický až havarijní 2 dětských hřišť umístěných u 

bytových domu v ul. Ručilova U dětského hřiště  za byt. domem Ručilova 7, Olomouc jsou 

prohnilé dřevěné prvky a u laviček se odlupují třísky. Dětské hřiště u byt. domu Ručilova  

16, 18, Olomouc  je zastaralé nesplňuje bezpečnostní předpisy.  V této souvislosti byl 

občankami vznesen požadavek na vybudování dětského hřiště v lokalitě, neboť zde chybí. Je 

zde hodně  malých dětí. Členové komise požadavek na vybudování nového dětského hřiště 

v lokalitě podporují. Předsedkyně komise tedy dá opětovně požadavek na odbor koncepce a 

rozvoje Magistrátu města Olomouce na vybudování nového dětského hřiště. 

 

Na jednání komise byl vznesen požadavek na omezení rychlosti před žel. přejezdem na ul. 

Holická - Přichystalova na 30 km/hod., a to z důvodu bezpečnějšího výjezdu z ul. 

Přichystalové. 

 

V rámci jednání předsedkyně komise seznámila přítomné s možností změny ukládací pošty 

pro městskou část Nový Svět a to v obchodním komplexu Šatovka.  K této věci se komise 

nebude vyjadřovat, neboť nemůže mluvit za občany celé městské části. 

  

 

V. Nová záležitost 

 
Členové komise byli seznámeni s novou poštou: 
 

 SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce, část pozemku parc.č. 848/1 ostatní plocha o 

výměře 17 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do vlastnictví  p. Ing. P. Bartoše. 
Členové komise souhlasí s prodejem. 

 

 SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí 

ve vlastnictví statutárního města Olomouce, část pozemku parc.č. 565/2 ostatní plocha o 

výměře  3 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc  fa ETCIMEX spol. s.r.o.. 
Členové komise souhlasí se nájmem. 

 

 SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí 

ve vlastnictví statutárního města Olomouce, část pozemku parc. č.727/2 zahrada o výměře 

25 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc  p. M. Melhubové. 
Členové komise nesouhlasí se nájmem, neboť dojde k znemožnění parkování ostatním 

uživatelům domu. 

 

 SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce  



 

 

pozemek parc. č.1264 zastavěná plocha a nádv. o výměře 306 m2 v k. ú. Hodolany, obec 

Olomouc 

pozemek parc. č.1265/2 zastavěná plocha a nádv. o výměře 31 m2 v k. ú. Hodolany, obec 

Olomouc 

pozemek parc. č.775/19 orná půda o výměře 324 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 

pozemek parc. č.779/2 ostatní plocha o výměře 1519 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 

pozemek parc. č.779/6 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 

pozemek parc. Č779/14 ostatní plocha o výměře 313 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 

pozemek parc. č.779/23 ostatní plocha o výměře 189 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 

pozemek parc. č.779/27 ostatní plocha o výměře 58 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 

pozemek parc. č.779/28 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 

pozemek parc. č. 781/3 ostatní plocha o výměře 17269 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 

pozemek parc. č. 781/15 ostatní plocha o výměře 74 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. . 

Členové komise souhlasí s prodejem. 

 SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce 

část pozemku parc.č. 1677/2 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 

obec Olomouc  

 pozemek parc.č. 1677/3 ostatní plocha o výměře 34 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc  

část pozemku parc.č. 1678/233 orná půda o výměře 124 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 

obec Olomouc  

část pozemku parc.č. 203 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, 

obec Olomouc  

část pozemku parc.č. 213 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, 

obec Olomouc do vlastnictví společností STOPA, s.r.o. a P.M. Systém, s.r.o. 
Členové komise souhlasí s prodejem. 

 SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k nájmu, pachtu, výpůjčce 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce, část pozemku parc.č. 1678 

orná půda plocha o výměře  6 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům 

Sovovým. 
Členové komise souhlasí se nájmem. 

 

VI. Program příští schůze 

 

Projednání došlé pošty. 

 

 VII. Ukončení 

 
Schůzka byla ukončena. Další schůzka se bude konat dne  12.5. 2015 v 18.00 hod.  
v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   
 

 


