
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 8.11. 2016 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  8. listopadu  2016 
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 Buiglová ( předsedkyně ) 
                                                                Ing. Břetislav Kvapil                 
                                                                        Lenka Maršálová Doleželová,   
                                                                        Tomáš Pavlůsek,  
                                                           
Nepřítomni:  Vladimír Kauer, Pavel Mulák,  Ing. Monika Orel, Mgr. Isabela Pospíšilová                                                                      
                                                
Hosté:  obyvatelé městské části Nový Svět- p. M. Faksa, p. Vašíček, p. Kunst, zástupci  
městské policie Olomouc a Policie ČR 

                                                                                                              
III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 
Byl schválen zápis ze schůzky konané dne 11.10. 2016, komise byla usnášení schopná po 
celou dobu jednání. 

 

IV. Otevřené body 

 

Pan M. Faksa se obrátil na přítomné s  podnětem týkající se neutěšené dopravní situace na 

Novém Světě. Po rekonstrukci ul. Přichystalova a Rybářská došlo ke značnému nárůstu 

provozu, kdy tento stav se výrazně zhoršuje při jakémkoliv omezení na ul. Velkomoravské, 

kdy řidiči využívají komunikační spojení od ul. U dětského domova směrem k ul. 

Přichystalova. Řidiči nerespektují omezení rychlosti v této části. Vzhledem k této situaci žádá 

o řešení této situace. Přítomni členové komise potvrdili, že situace je již neúnosná  a  je  

nutné ji řešit. V první fázi  přítomni členové komise požádali zástupce městské policie 

Olomouc a Policie ČR, aby prováděli kontroly zaměřené na  dodržování rychlosti ( 30 km/h). 

Dále přítomni členové komise požadují vybudování zpomalujících prahů na komunikaci  od 

ul. U dětského domova směrem k ul. Přichystalova.     

 

Pan Vašíček a pan Kunst se obrátili na přítomné členy komise se žádostí o provedení 

rekonstrukce komunikace v ul. Kanadská a to zejména před domy Kanadská 4 a 6 a to 

z toho důvodu, že po provedené rekonstrukci kanalizace v této ulici došlo ke značné 

devastaci i povrchu komunikace.  Dále žádají o opravu části komunikace a chodníku v ul. 

Nálevkova, které byly poškozeny v rámci probíhajících stavebních prací na rekonstrukci 

kanalizace.                                                                                                      



 

 

 

V. Nová záležitost 

 

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních 

komunikací vydal dne 11.10. 2016 pod č.j. SMOL/225062/2016/OS/PK/Vlc rozhodnutí, 

kterým povolil zvláštní užívání chodníku  v ul. Rybářská, Olomouc za účelem provedení 7 

přípojek ( voda, kanalizace a nn) pro 8 rod. domů, a to od  17.10. 2016  do  16.11.  2016. 

 

Statutární město Olomouce zastoupené odborem životního prostředí Magistrátu města 

Olomouce uzavřelo dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové 

práce ze dne 10.10. 2016 pod č.j. SMOL/222872/2016/OZP/PZ/Jar ve věci umístění 

reklamního zařízení s reklamní plochou do 0,6 m2 od 3.10. 2016 do 20.11.2016  v ul. 

Tovární. 

 

Statutární město Olomouce zastoupené odborem životního prostředí Magistrátu města 

Olomouce uzavřelo dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové 

práce ze dne 12.10. 2016  pod č.j. SMOL/226803/2016/OZP/PZ/Jar ve věci výkopových 

prací 8 RD - 8x přípojka vody, vodovodní, kanalizační, kabely NN od 17.10. 2016 do 

16.11.2016  v ul. Rybářská, Přichystalova. 

 

 Program příští schůze 

 

Projednání došlé pošty. 

 

 VII. Ukončení 

 

Schůzka byla ukončena v 18:30 hod.  Další schůzka se bude konat dne  13.12. 2016  v 

18.00 hod. v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   


