
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16  NOVÝ SVĚT 

 

Zápis ze schůzky ze dne  11.12. 2018 

 
I. Zahájení 

 

KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 11. prosince 2018 

v klubu seniorů v suterénu bytového domu Přichystalova 70, Olomouc. Komise byla 

usnášeníschopná po celou dobu jednání. 

 

II. Prezence 

 

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

                                                             Bc. Jan Balcárek 

                                                                   Vladimír Kauer 

                                                            Ing. Břetislav Kvapil 

                                                                    Lenka Maršálová Doleželová                                                                                                                                                                                                                             

                                                                    Tomáš Pavlůsek 

                                                                    Ondřej Skopal 

                                                           Mgr. Petr Tilkeridis 

                                                                   Jiří Václavský 

                                                      

Nepřítomni :  Mgr. Veronika Šindelářová ( omluvena) 

Hosté: p. Vašíček - občan městské části Nový Svět ( ul. Nálevkova) , zástupci městské       

policie Olomouc a Policie ČR 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 

Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 13.11. 2018, komise byla 

usnášeníschopná po celou dobu jednání.                                                           

 

IV. Projednávaná problematika 

 

,Na jednání komise byl přítomen p. Vašiček - občan městské části Nový Svět ( ul. Nálevkova) 

který přednesl komisi několik požadavků k řešení: 

 V ulici Kanadské je nutné provést opravu výmolu. Jedná se o havarijní stav, kdy 

dochází k znečišťování fasády domu odstřikující vodou z výmolu. 

 Za Baumaxem u žel. trati stojí na komunikaci větší množství kamionů. Kamiony mají 

puštěné chladící zařízení, které hlučí a hluk obtěžuje obyvatele přilehlých domů. 

Kamiony stojí v místech, kde je umístěna dopravní značka „ zákaz vjezdu“. Tato 

značka je nyní otočena. Komunikace je umístěna na pozemku parc. č. 680/2 k.ú. 

Hodolany. Vlastníkem pozemku je firma BM LAND Česko s.r.o. 

 Provedení úklidu odpadků  u točny ul. žel. trati za Baumaxem, pozemek parc. č. 680/2 

k.ú. Hodolany. 

 

Požadavky na řešení pro statutární město Olomouc: 

Komise se s požadavky p. Vašička  ztotožňuje, a proto požaduje po vlastníkovi komunikace 

ul. Kanadská, kterým je statutární město Olomouc opravu výmolu. KMČ se obrátila na 

přítomné zástupce  městské  policie Olomouc a Policie ČR, aby zajistili kontrolu parkování 



kamionů v prostoru za Baumaxem u žel. trati. Dále se komise obrací na statutární město 

Olomouc odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, zda by nemohlo vyzvat vlastníka 

pozemku parc. č. 680/2 k.ú. Hodolany k úklidu odpadků.  

 

Předsedkyně komise informovala přítomné o zpracování projektové dokumentace na 

předlažbu chodníku v ul. Sudova ( dosud nepředlážděná strana ulice). Všichni členové komise 

souhlasí s realizací předlažby podle předložené projektové dokumentace. Dále byli přítomni 

seznámeni s vypracovanou studií, řešící bezpečný pohyb chodců v trase  od ul. U dětského 

domova k ul. Rybářská. Řešení bylo projektantem předloženo ve 3 variantách.  

Varianta 1 – nová komunikace včetně jednostranného chodníku  a zpomalovacích prahů 

Varianta 2 – jednostranný chodník včetně zpomalovacích prahů  

Varianta 3- zklidnění dopravy např. zpomalovací prahy, zálivy 

Všichni členové komise odsouhlasili k dalšímu rozpracování variantu 2, a to z toho důvodu, 

že řeší požadavky komise a je finančně dostupnější.   

 

Na jednání komise byly odsouhlaseny termíny jednání komise na rok 2019. Jednání se budou 

konat každé druhé úterý v měsíci a to vždy v 18:00 hod. , v místnosti senior klubu v  suterénu 

bytového domu Přichystalova 70, Olomouc. 

 

Termíny: 

8.1., 12.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6. 

9.7., 13.8., 10.9., 8.10., 12.11., 10.12.  

 

 

 V. Nové požadavky 

 

Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových řízení požádalo KMČ 

č. 16 o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouc. 

Jedná se o prodej pozemku parc. č. 841/11 ostatní plocha o výměře 1109 m2 v k.ú. Hodolany, 

obec Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ulici Holická. Společnost MORWEN 

KAPPA a.s. žádá o jeho prodej za účelem zřízení oddechové zóny pro budovu bez čp/če, 

která je součástí pozemku par.č. st. 180/24 zastavění plocha a nádv. v jejich vlastnictví 

Společnost MORWEN KAPPA a.s. je vlastníkem navazujících nemovitých věcí a to pozemku 

parc.č. 841/112 ostatní plocha a parc. č. 841/99 ostatní plocha , oba v k.ú. Hodolany, obec 

Olomouc. 

Členové komise jednomyslně neodsouhlasili prodej výše uvedeného pozemku. Členové 

komise jsou přesvědčeni, pozemek má zůstat součástí veřejného prostranství, neboť i před 

ostatními budovami , které jsou součástí bývalých kasáren Prokopa Holého je volný prostor 

tvořící ul. Holickou. 

 

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

komunikací vydalo rozhodnutí ze dne 20.11.2018 pod č.j. SMOL/281590/2018/OS/PK/Vlc, 

kterým povolilo zvláštní užívání místní komunikace Holická 31 V, v obci Olomouc ( vozovka 

– parkovací plocha) a to z důvodu stavebních úprav objektu bývalého dopravního 

inspektorátu na bytové jednotky a to od 22.11. 2018 do 30.4.2019 v rozsahu 11,25 m2 pro 

VHH THERMONT s.r.o., IČ: 25878778, Mišákova 468/41,  Povel, 779 00 Olomouc. 

 

 

VI. Závěr 

 



Schůzka byla ukončena v 19:15 hod.  

 

VII. Místo a čas příští schůze 

 

Další schůzka se bude konat dne 8.1.2019 v 18:00 hod. v klubu seniorů v suterénu bytového 

domu Přichystalova 70, Olomouc.  

 

VIII. Podpis zpracovatel + předsedy 

 

Zápis zpracovala předsedkyně KMČ č. 16 Ing. Bc. Marcela Buiglová. 


