
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 8.9. 2015 

 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  8. září 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. Břetislav Kvapil 

            Ing. Monika Orel 
                                                                       Lenka Maršálová Doležalová                                                                       

          Mgr. Isabela Pospíšilová 
                                                                       Tomáš Pavlůsek 
 
Nepřítomni: Vladimír Kauer , Pavel Mulák,  
 
Hosté: zástupci městské policie  a policie ČR, p. Čechovský 

                                                                                                                  
III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 
Byly schváleny zápisy ze schůzek konaných dne 14.7. 2015 a 11.8. 2015, komise byla 
usnášení schopná po celou dobu jednání. 
 

IV. Otevřené body 

 

Přítomný host p. Čechovský – Sokol Nový svět požádal komisi o peněžité příspěvky  na akce 

pořádané Sokolem Nový svět na zrekonstruovaném hřišti. Jedná se o tyto akce : 

 Dětský den pořádaný dne 5.9.2015 částka 5000,- Kč. 

 Promítání filmu- pojízdný kinematograf na  den 26.9.2015 částka 6 000,- Kč. 

Komise schválila na dětský den částku  3000,- Kč,- a na promítání filmu 6 000,- Kč. 

 

Předsedkyně komise opětovně zaurguje odpověď na odboru dopravy MMOl týkající se  

omezení rychlosti přes žel. přejezd na ul. Holické ( požadavek na 30 km/hod.)  

 

Předsedkyně komise opětovně zaurguje vyplevelení zarostlého ostrůvku u kruhové 

křižovatky u BAUMAXU, neboť ostrůvek pořád zůstává neupraven. 

 

Na jednání komise byla řešena problematika nedostatku dětských hřišť v lokalitě. Členové 

komise žádají, aby odbor koncepce a rozvoje ve spolupráci s odborem životního prostření, 



 

 

oddělení péče o zeleň Magistrátu města Olomouce provedl aktualizaci stavu dětských hřišť a 

na základě této aktualizace, aby případně bylo zrevitalizováno stávající dětské hřiště na ul. 

Ručilova  – hřiště pro větší děti a u panelového domu Ručilova 7-13 - hřiště pro malé děti. 

 

 Členové komise schválili na dnešním jednání následující investiční akce na rok 2016: 

1. Oprava komunikace před bytovými domy Ručilova 7-13 ( živičný povrch) 

2. Přístřešek MHD na ul. Holické směr k Baumaxu ( u garáží POLICIE ČR). 

3. Cyklostezka směrem od Holického lesu k ul. Přichystalova. 

 

V. Nová záležitost 

 
Členové komise byli seznámeni s novou poštou: 
 

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

ve vlastnictví statutárního města Olomouce a to: 

 část pozemku parc.č. 11678/30 orná půda plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Holice u 

Olomouce, obec Olomouc   

část pozemku parc.č. 11678/99 orná půda plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Holice u 

Olomouce, obec Olomouc. 

Předmětné pozemky se nacházejí při ulici Ručilova a Jahodová. Manželé Tkadlčíkovi si 

požádali na základě výzvy odboru majetkoprávního o pronájem části výše uvedených 

pozemků za účelem rozšíření zahrady. 
Členové komise souhlasí s pronájmem. 

 

 SMOl, majetkoprávní odbor požádal o sdělení stanoviska k pachtu nemovité věci  

ve vlastnictví statutárního města Olomouce a to: 

pozemek parc.č. 7/2 zahrada o výměře  379 m2 v k. ú. Nový svět u Olomouce, obec 

Olomouc. 

Předmětný pozemek se nacházejí při ulici Holické za domem Holická 34 a je přístupný 

pouze přes tento dům ve spoluvlastnictví 3 vlastníků. Části předmětného pozemku jsou 

pronajaty za účelem užívání zeleninových zahrádek a za účelem využití jako zahrada u 

domu. O pronájem žádá nový spoluvlastník domu ( Mgr. P. Cápal) s tím, že původní 

nájemci žádají o ukončení smlouvy o nájmu ( manželé Justrovi). Na základě této 

skutečnosti bude uzavřena nová pachtovní smlouva  na celý pozemek se všemi 

spoluvlastníky domu. 
Členové komise souhlasí se pronájmem. 

 

VI. Program příští schůze 

 

Projednání došlé pošty. 

 

 VII. Ukončení 

 
Schůzka byla ukončena. Další schůzka se bude konat dne  13.10. 2015 v 18.00 hod.  
v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 

Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   


