
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16  NOVÝ SVĚT 

 

Zápis ze schůzky ze dne 12.11. 2019 

 

 
I. Zahájení 

 

KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 12. listopadu 2019 

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,   

                                                          Mgr. Isabela Pospíšilová 

                                                                  Ondřej Skopal                                                    

                                                          Mgr. Petr Tilkeridis                                                     

                                                                                                                                                                                    

Nepřítomni: Jiří Václavský 

Omluveni:   Mgr. Veronika Šindelářová   

Hosté: zástupce městské  policie ČR, 3 občanky městské části Nový Svět a občanka 

zastupující maminku bydlící v domě s pečovatelskou službou. 

 

 

III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 

Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 8.10.2019, komise byla 

usnášeníschopná po celou dobu jednání.                                                           

 

IV. Projednávaná problematika 

 

Jednání KMČ č.16 se zúčastnili 3 občanky městské části Nový Svět a občanka zastupující 

maminku bydlící v domě s pečovatelskou službou. 

Předsedkyně SVJ Tovární 15, 17 opětovně požádala členy komise o pomoc při řešení 

problematiky parkování pod estakádou na ul. Tovární a problematiky bezdomovců v lokalitě 

pod estakádou naproti vchodu do firmy OSO. Předsedkyni SVJ Tovární 15, 17 bylo 

doporučeno, aby se v této věci obrátila na odbor dopravy a územního rozvoje MMOL a na 

pana primátora.  KMČ č. 16 podporuje obyvatele lokality v jejich požadavcích k statutárnímu 

městu Olomouc. 

Požadavek na statutární město Olomouc. 

 

Vlastnice rodinného domu Rybářská 21 se obrátila na komisi se žádostí o zajištění zklidnění 

dopravy v ul. Rybářská. Vlastnici bylo vysvětleno, že se jedná o krátký úsek, kde je měření 

rychlosti technicky neřešitelné. Jedná se o lokalitu, kde je omezená rychlost na 30km/h.  – 



obytná zóna. Byla informováno o snaze komise řešit tuto problematiku současně 

se zklidněním dopravy v celém úseku Rybářská a U rybářských stavů- nový chodník, veřejné 

osvětlení a zpomalovací prahy. KMČ č. 16 se touto cestou obrací na statutární město 

Olomouc se žádostí o informaci, zda se statutární město Olomouc aktuálně touto 

problematikou zabývá a v jakém stadiu tato akce je ( odborem dopravy a územního rozvoje 

MMOL byla zpracována studie na řešení této problematiky, kdy ze 3 variant byla KMČ č.16 

vybrána 1 varianta). Komise upozorňuje, že se jedná o velký problém lokality, který souvisí 

s častou neprůjezdností ul. Velkomoravské, kdy řidiči vozidel ul. Rybářskou a ul. U 

rybářských stavů využívají k objízdné trase. Komunikace je ve špičku přetížená a pohyb 

chodců je životu nebezpečný. Požadavek na statutární město Olomouc. 

 

KMČ žádá statutární město Olomouc o prověření stavu chodníku před domem 

s pečovatelskou službou Přichystalova 68. Po provedeném výkopu nebyl uveden do řádného 

stavu. Požadavek na statutární město Olomouc. 

 

Předsedkyně komise informovala přítomné o odpovědi odboru odpadového hospodářství a 

městské zeleně MMOL ve věci kácení uschlých stromů v lokalitě. 

 

KMČ opětovně žádá o odstranění růží u přechodu pro chodce ul. Přichystalova u Základní a 

mateřské školy a to z důvodu bezpečnosti dětí. Je nutné jejich odstranění a ne pouze ostříhání, 

neboť růže rychle obrůstají a ostříhání se neprovádí tak často. Komise doporučuje, aby 

pracovník MMOl, odboru odpadového hospodářství a městské zeleně shlédl situaci na místě. 

Současně se  KMČ č. 16 připojuje k žádosti vedoucí učitelky MŠ Přichystalova o vykácení 1 

stromu vrby. Jedná se o nevhodnou výsadbu. Požadavek na statutární město Olomouc. 

 

V. Nové požadavky 

 

Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní požádalo o stanovisko k pachtu nemovitých 

věcí v jejich vlastnictví – pronájem pozemků 

parc. č. 1678/32 orná půda o výměře 890m2 

parc. č. 1678/42 orná půda o výměře 5m2 

parc. č. 1687/1   ostatní plocha o výměře 4320 m2 

parc. č. 1688/2   orná půda o výměře 566 m2 

parc. č. 1689/1   orná půda o výměře 4207 m2 

parc. č. 1690/1   orná půda o výměře 1850 m2,  

parc. č. 1691      orná půda o výměře 4275 m2,  

parc. č. 1692/1   orná půda o výměře 1637 m2,  

parc. č. 1693      orná půda o výměře 4406 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 

za účelem provozování zahradnictví  a zemědělské  výroby soukromou firmou. 

KMČ souhlasí s pronájmem. 

 

Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní požádalo o stanovisko k prodeji  nemovitých 

věcí v jejich vlastnictví – prodej pozemku parc. č.576/2  ostatní plocha o výměře  3 695 m2, 

k.ú. Hodolany, obec Olomouc. O odprodej žádá firma, která má na pozemku sjezdy z areálu, 

přípojky inž. sítí a měla by bezproblémovou údržbu stavebních objektů areálu a případný 

rozvoj areálu. Dle sdělení žadatele by statutárnímu městu odpadla údržba zeleně, zpevněné 

plochy a tíže vyplývající z věcných břemen.  

KMČ souhlasí  pouze s prodejem části výše uvedeného pozemku a to do boční ulice, kde 

je vjezd do areálu. Nesouhlasí s prodejem části pozemku do ul. Holické a to z důvodu 

zachování veřejného prostranství. 



 

VI. Závěr 

 

Schůzka byla ukončena v 19: 00 hod.  

 

VII. Místo a čas příští schůze 

 

Další schůzka se bude konat dne 10.12. 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. 

 

 


