KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 11.7.2017
I. Zahájení
KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 11. července 2017
v salonku v Pivnici Knihovna v ul. Sudova. 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
Pavel Mulák
Tomáš Pavlůsek
Mgr. Isabela Pospíšilová
Nepřítomni: Vladimír Kauer, Ing. Monika Orel
Hosté: zástupce městské policie Olomouc a Policie ČR
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Byl schválen zápis ze schůzky konané dne 13.6. 2017.
IV. Projednávaná problematika
Na jednání komise se dostavila p. Břenková Věra , Ručilova 10 Olomouc, která jednala i
jménem obyvatel bytových domů Ručilova 10, 12, 14. P. Břenková se na komisi obrátila se
žádostí o pomoc při řešení :
- chovu většího počtu koček p. Krásovou v přízemním bytě domu Přichystalova 71,
které při venkovním pohybu znečišťují okolí a to i nově vybudované dětské hřiště a
dále prověření stavu a podmínek chovu koček v bytě.
- pobíhání velkých plemen psů v lokalitě Ručilova u dětského hřiště a znečišťování
venkovních ploch jejich exkrementy.
Při jednání komise bylo dohodnuto, že zástupci Městské policie Olomouc a Policie ČR budou
provádět namátkové kontroly výše uvedených prostor a taktéž věc projedná s odborem
životního prostředí Magistrátu města Olomouce. Ve věci prověřením stavu a podmínek
chovu koček bylo jmenované doporučeno, aby se obrátila na Krajskou veterinární správu.
Komise dále požádala Policie ČR, aby prováděla kontroly odstavených kamionů v ul.
Babičkova. V posledním období je na citované komunikaci značný nárůst zaparkovaných
kamionů, kdy na komunikaci zůstávají i nepojízdné části kamionů.. Tyto brání v řádném

průjezdu čásií ul. Babičkova ( u čerpací stanice) a dále často parkují i v místech, kde brání
řádnému rozhledu při výjezdu od čerpací stanice na ul. Velkomoravskou.
Ve věci odpovědi odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce k žádosti o
vybudování chodníku a veř. osvětlení od ul. Rybářská k ul. U dětského domova by komise
ráda znala, jak velkou finanční částku je třeba ze strany komise uvolnit k citované investiční
akci, neboť komise disponuje velmi omezenými finančními prostředky, které mají především
sloužit na opravy a provozní záležitosti.
Předsedkyně komise seznámila přítomné s odpovědí Technických služeb Olomouc a.s.
k rekonstrukci plyn. přípojek v ul Přichystalova. Komise požaduje, aby k předání
komunikací byl přizván její zástupce.
Komise souhlasí s harmonogramem sběrových sobot na rok 2018.
Nové požadavky
Předsedkyně komise seznámila přítomné se žádostí statutárního města Olomouc, odboru
majetkoprávního o sdělení k nájmu, pachtu, výpůjčce nemovitých věcí ve vlastnictví
statutárního města Olomouce:
pozemek parc. č. 566/7 orná půda o výměře 2 792 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc.
Předmětný pozemek se nachází v blízkosti U Balouna, blízkosti ulice Holická.
Členové komise souhlasí s nájmem, pachtem, výpůjčkou výše uvedeného pozemku za
účelem užívání zahrádek do 31.12.2018
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 19:00 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 8.8. 2017 v 18.00 hod. v salonku Pivnice „Knihovna“
ul. Sudova.
VIII. Podpis zpracovatele + předsedy
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

